OBČINA JURŠINCI - ŽUPAN
Juršinci 3 b, 2256 Juršinci
tel.: 02 758 21 41, fax: 02 758 24 61
spletna stran: http://www.jursinci.si, elektronska pošta: obcina.jursinci@jursinci.si

Štev.: 900-0033/2018-45
Datum: 22. 3. 2021
V skladu z določbami 16. člena Statuta Občine Juršinci (Uradni vestnik Občine Juršinci, št.
5/17 in 3/20), 6. člena Poslovnika občinskega sveta Občine Juršinci (Uradni vestnik Občine
Juršinci, št. 5/17 in 3/20)

sklicujem
17. redno sejo Občinskega sveta Občine Juršinci, ki bo v ponedeljek, 29. marca 2021,
ob 17. uri, v Kulturni dvorani v Juršincih.

DNEVNI RED:
1. Pregled in potrditev zapisnika 16. redne in 5. dopisne seje Občinskega sveta
2. Obravnava in sprejem predloga Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka
za obstoječo komunalno opremo v Občini Juršinci
3. Obravnava in sprejem Načrta javne razsvetljave Občine Juršinci
4. Obravnava in sprejem Lokalnega energetskega koncepta Občine Juršinci
5. Predlog sklepa za sprejem Poročila o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta lokalnega
energetskega koncepta in njihovih učinkih za leto 2020 (LEA Sp. Podravje)
6. Seznanitev s poročilom OŠ Juršinci za leto 2020
7. Obravnava predloga Pravilnika o oddajanju poslovnih prostorov v občini Juršinci
8. Predlog za imenovanje članov v odbore
9. Predlog sklepa o nakupu nepremičnine parc. št. 42/65, k.o. Juršinci
10. Predlog sklepa o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra pri parc. št. 506, k.o.
Dragovič
11. Predlog sklepa o prodaji nepremičnine parc. št. 897, k.o. Kukava
12. Letna poročila za leto 2020:
- Glasbena šola Karol Pahor Ptuj
- ZRS Bistra Ptuj
- OŠ Dr. Ljudevita Pivka Ptuj
- Območno združenje Rdečega križa Ptuj
- Knjižnica Ivana Potrča Ptuj
- CSD Spodnje Podravje (»Pomoč na domu« in »Varna hiša Ptuj«)
13. Vprašanja in pobude članov Občinskega sveta
14. Vloga za podaljšanje obročnega odplačevanja (zaprta za javnost)
15. Vrednost odškodnine v postopku razlastitve (zaprta za javnost)
Gradivo bo objavljeno na spletni strani Občine Juršinci.
Alojz KAUČIČ, l.r.
Župan Občine Juršinci

Vabljeni:
- člani občinskega sveta,
- predstavnik družbe Structura d.o.o. (obrazložitev k točki 2),
- Dr. Janez Petek, direktor LEA Spodnje Podravje (obrazložitev k točkam 3,4,5),
- ravnateljica OŠ Juršinci, ga. Jelka Svenšek (obrazložitev k točki 6),
- direktorica občinske uprave,
- mediji.

ZAPISNIK
16. redne seje Občinskega sveta Občine Juršinci z dne, 23. 2. 2021, ob 17. uri,
v kulturni dvorani v Juršincih

PRISOTNI ČLANI SVETA: Alojz Herga (od 1. točke dalje), Dragica Toš Majcen, Vesna
Krampelj, Ivan Toplak, mag. Donald Rus, Robert Horvat, Patricija Erhatič in Darko Bogša
OPRAVIČENO ODSOTNI:Marko Toplak
OSTALI PRISOTNI: Alojz Kaučič - župan, mag. Saša Golob Hodnik - direktorica OU, Ida
Berlak- referentka za računovodstvo, Nataša Žajdela Lah - predsednica Nadzornega odbora
Občine Juršinci, Renata Novak- višji referent III, Nataša Tement, višji referent II – zapisnikar,
Senka Dreu - novinarka.

Sejo je sklical in vodil v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Občine Juršinci, župan g. Alojz
Kaučič.
G. župan je vse prisotne pozdravil ter predlagal naslednji
DNEVNI RED:
1. Pregled in potrditev zapisnikov 15. redne seje in 2. izredne seje Občinskega sveta
2. Obravnava in predlog sklepa za sprejem Odloka o spremembah odloka o proračunu
Občine Juršinci za leto 2021 - rebalans I
3. Obravnava in potrditev DIIP-a za projekt »Ureditev učilnic na podstrešju OŠ Juršinci«
4. Seznanitev s Poročilom o izvedbi nadzora nad prihodki in odhodki vrtca Juršinci za leto
2019
5. Seznanitev s Poročilom o izvedbi nadzora nad izplačili sejnin iz proračuna občine Juršinci
za leto 2019
6. Seznanitev z Letnim programom dela Nadzornega odbora Občine Juršinci za leto 2021
7. Sprejem Programa dela Občinskega sveta Občine Juršinci za leto 2021
8. Predlog sklepa za podajo mnenja Občine Juršinci k osnutkom pokrajinske zakonodaje
9. Obravnava in potrditev liste kandidatov za člane Razvojnega sveta regije 2021-2027
10. Predlog sklepa o pridobitvi statusa javnega dobra pri nepremičninah 1572/1 in
1572/2, obe k.o. Mostje
11. Predlog sklepa o pridobitvi statusa javnega dobra pri nepremičninah v k.o. Juršinci in
k.o. Mostje (za potrebe graditve kolesarske steze)
12. Vprašanja in pobude članov Občinskega sveta
Prisotni člani sveta (7 svetnikov) so soglasno potrdili predlagan dnevni red.

Ad/1
Pregled in potrditev zapisnikov 15. redne seje in 2. izredne seje Občinskega sveta
Zapisnika 15. redne seje in 2. izredne seje Občinskega sveta sta bila objavljena na spletni strani
Občine.
Pregled sklepov iz zapisnikov navedenih sej je podala direktorica občinske uprave.
G. župan je pozval svetnike, da podajo na zapisnika morebitne pripombe.
Ga. Dragica Toš Majcen je opozorila, da se v zapisniku redne seje popravi, da je na napačen
zapis v vezi ureditve vodotoka pri šolskih goricahbilo opozorjeno z njene strani.
Nadalje so člani Občinskega sveta (glasovalo je 8 svetnikov) soglasno sprejeli SKLEP: potrdita
se zapisnik 15. redne in 2. izredne seje Občinskega sveta Občine Juršinci.

Ad/2
Obravnava in predlog sklepa za sprejem Odloka o spremembah odloka o proračunu
Občine Juršinci za leto 2021 - rebalans I

Gradivo je bilo poslano svetnikom po e-pošti in objavljeno tudi na spletni strani Občine.
Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Juršinci za leto 2021, je obsegal gradiva:
Odlok - rebalans I, splošni in posebni del rebalansa, NRP, spremembe in dopolnitve Načrta
ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Juršinci za leto 2021 ter obrazložitve.
Župan je prosil go. Ido Berlak-referentko za računovodstvo, da poda obrazložitve k predlogu
Odloka o spremembah Odloka o proračunu Občine Juršinci za leto 2021. Predlog Odloka o
spremembah Odloka o proračunu za leto 2021 je bil predhodno obravnavan na Odboru za javne
finance in občin. premoženje Občine Juršinci.
Ga. Berlak Ida je povedala, da je sprejem rebalansa potreben predvsem zaradi prijave na razpis
v vezi z ureditvijo dodatnih učilnic na podstrešju OŠ Juršinci ter drugih manjših sprememb.
V nadaljevanju so bile predstavljene spremembe po postavkah, in sicer:
-zvišanje postavke za »Ureditev učilnic na podstrešju OŠ Juršinci« (rekonstrukcija in
adaptacije, nadzor, projektna dokumentacija in plačila drugih storitev - na 472.794,00 €);

-zvišanje postavke »Celovita obnova vodovodnega sistema Sp. Podravje - projektna
dokumentacija (zvišanje na 92.850,00 €);
- znižanje postavke za zdravstveno zavarovanje (plačilo prispevka s 1. 1. 2021 Ministrstvo za
zdravje);
-znižanje postavke za mrliško ogledno službo;
-zvišanje postavke v vezi stroškov v vezi materialnih stroškov - bančni stroški, provizije UJP;
-znižanje postavke v vezi stroškov potnih nalogov občinske uprave;
-zvišanje postavke»Splošne proračunske rezervacije«,
-znižanje postavk »terase pri cerkvi za počitek s stopnicami do poti« in »izgradnja opornega
zidu ob alternativni poti«.
Po vseh spremembah prihodki znašajo 2.782.718,00 EUR, skupaj odhodki pa znašajo
3.239.903,00 EUR. Stanje sredstev na računih je 444.946,00 EUR € iz leta 2020.
Vse spremembe so bile sproti obrazložene tudi s strani župana in direktorice OU.
Župan se je ge. Berlak zahvalil za podano obrazložitev Odloka o spremembah Odloka o
proračunu Občine Juršinci za leto 2021 in odprl razpravo.
G. župan je pojasnil, da se je vrednost investicije za šolo zvišala zaradi protipožarne ureditve
in drugih zakonskih zahtev, ki jih je potrebno izpolnjevati.
V vezi ureditve učilnic na podstrešju šole se bomo prijavili na javni razpis ter se iz tega naslova
predvideva, da bomo pridobili cca 180.000,00 EUR državnihsredstev.
G. Horvat Roberta je zanimalo, če bo potrebno zadolževanje v kolikor na razpisu ne bi bili
uspešni. G. župan je odgovoril, da zadolževanje ne bo potrebno, sicer pa je prepričan, da bomo
uspešni na razpisu.
G. Toplak Ivana je zanimalo, če se omenjena sredstva po razpisu že v tem letu dobijo. Mag.
Saša Golob Hodnik je odgovorila, da še točno ni znano, vendar bi se naj sredstva sproti vračala.

Po krajši razpravi je glasovalo 8 svetnikov, ki so soglasno sprejeli naslednji SKLEP:
Sprejme seOdlok o spremembah Odloka o Proračunu Občine Juršinci za leto 2021 –
REBALANS I, vključno s splošnim in posebnim delom proračuna Občine Juršinci za leto
2021 in Načrtom razvojnih programov Občine Juršinci za obdobje 2021– 2023 v predlagani
vsebini.

Ga. Ida Berlak je nadalje povedala, da bi bilo potrebno tudi sprejeti Sklep o določitvi skupne
vrednosti nepredvidenih pravnih poslov, ki niso zajeti v načrtu ravnanja s stvarnim
premoženjem Občine Juršinci za leto 2021.
Navedeni sklep je sestavni del proračuna za leto 2021.
Skupna vrednost poslov lahko znaša največ 20% skupne vrednosti načrtov(to je največ
25.808,32EUR), in sicer:
 na strani pridobivanja nepremičnega premoženja 657,63 EUR,
 na strani razpolaganja z nepremičnim premoženjem 25.150,69 EUR.
V razpravo se ni nihče vključil.
Člani sveta so soglasno ( glasovalo je 8 svetnikov) sprejeli SKLEP: sprejme se Sklep o
določitvi skupne vrednosti nepredvidenih pravnih poslov, ki niso zajeti v načrtu ravnanja s
stvarnim premoženjem Občine Juršinci za leto 2021.

Ad/3
Obravnava in potrditev DIIP-a za projekt »Ureditev učilnic na podstrešju OŠ
Juršinci«
DIIP je bil poslan svetnikom po e-pošti in objavljen tudi na spletni strani Občine.
Mag. Saša Golob Hodnik je povedala, da je za potrebe prijave na javni razpis potrebno sprejeti
DIIP za »Ureditev učilnic na podstrešju OŠ Juršinci«. DIIP je pripravljen strokovno in v skladu
z zakonski določili s strani družbe FIMA projekti d.o.o..
Sledila je krajša obrazložitev DIIP-a.
Razprave ni bilo, zato je župan dal točko na glasovanje.
Člani sveta so soglasno ( glasovalo je 8 svetnikov) sprejeli SKLEP: Potrdi seDokument
identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za investicijo: «Ureditev učilnic na podstrešju
OŠ Juršinci», v predloženem besedilu.

Ad/4
Seznanitev s Poročilom o izvedbi nadzora nad prihodki in odhodki vrtca Juršinci
za leto 2019
Gradivo je bilo objavljeno na spletni strani Občine in poslano svetnikom po e-pošti.
Obrazložitev k tej točki je podala ga. Nataša Žajdela Lah, predsednica Nadzornega odbora
Občine Juršinci (v nadaljevanju NO).
Ga. Nataša Žajdela Lah pojasni, da je NO v skladu s svojim letnim programom dela za leto
2020 opravil nadzor nad prihodki in odhodki vrtca Juršinci za leto 2019. Namen nadzora je bil
pregledati postavke prihodkov in odhodkovVrtca Juršinci, kot enote javnega zavoda OŠ
Juršinci, za leto 2019, preveriti pravilnost prihodkov z vidika zaračunavanja storitev ter
odhodkov z vidika namenske porabe ter skladnosti s predpisi.
Cilj je bil ugotoviti ali so prihodki pripoznani skladno s potrjeno ceno vrtca in številom otrok
vpisanih v vrtec in ali so odhodki skladni s predpisi in ali ustrezajo načelom namenske porabe
ter smotrnosti.
Po mnenju NO javni zavod ne bi smel odlagati prihodkov iz programa vrtca, ampak bi jih moral
izkazovati v višini zaračunanih, saj so storitve bile v celoti opravljene.
NO je podal priporočilo, da zavod vzpostavi evidentiranje stroškov dela ter vseh ostalih
stroškov, po stroškovnih mestih, z namenom spremljanja dejanskih stroškov vrtca in analize
odstopanj od kalkulativnih stroškov, kot izhajajo iz kalkulacije cene vrtca.
NO je Občini Juršinci podal priporočilo, da od zavoda na letni ravni pridobiva poročila o
uspešnosti poslovanja vrtca kot stroškovnem mestu javnega zavoda OŠ Juršinci, da se le ta
lahko seznani z dejanskimi prihodki in odhodki, ki so nastali v določenem poslovnem letu.
Druge nepravilnosti pri nadzoru niso bile ugotovljene.
Nadzorni odbor je preveril tudi pravilnost zaračunavanja cen programov vrtca. Na podlagi
naključno izbranih otrok iz obeh starostnih skupin, je bilo ugotovljeno, da je program vrtca za
izbrane otroke bil zaračunan pravilno, ter prehrana za dneve odsotnosti pravilno odšteta.
G. župan se je zahvalil za obrazložitev in odprl razpravo.
Mag. Rus Donalda je zanimalo, če je bila šola seznanjena s poročilom. Predsednica NO je
odgovorila, da je poročilo bilo posredovano na šolo in ni bilo prejetih pripomb s strani šole.
Mag. Rus Donald je v vezi ugotovljenih nepravilnosti podal pobudo, da se vključi v nadzor
nadalje, da se ugotovi ali se nadzorovani organi, priporočil držijo.

Po krajši razpravi so člani Občinskega sveta (glasovalo je 8 svetnikov) sprejeli
SKLEP: Občinski svet se je seznanil s poročilom o izvedbi nadzora nad prihodki in
odhodki vrtca Juršinci za leto 2019

Ad/5
Seznanitev s Poročilom o izvedbi nadzora nad izplačili sejnin iz proračuna občine
Juršinci za leto 2019
Gradivo je bilo objavljeno na spletni strani Občine in poslano svetnikom po e-pošti.
Obrazložitev k točki je podala ga. Nataša Žajdela Lah, predsednica Nadzornega odbora Občine
Juršinci (v nadaljevanju NO).
Ga. Nataša Žajdela Lah je povedala, da je NO v skladu s svojim letnim programom dela za leto
2020 opravil tudi nadzor nadizplačili sejnin iz proračuna občine Juršinci za leto 2019. Cilj
nadzora je bil ugotoviti ali so izplačila sejnin upravičena in skladna s predpisi.
Nepravilnosti pri preverjanju izplačil sejnin iz proračuna Občine Juršinci za leto 2019 niso bile
ugotovljene.
G. župan se je zahvalil za obrazložitev.
Razprave ni bilo, zato so člani Občinskega sveta (glasovalo je 8 svetnikov) sprejeli
SKLEP: Občinski svet se je seznanil s poročilom o izvedbi Nadzora nad izplačili
sejnin iz proračuna občine Juršinci za leto 2019

Ad/6
Seznanitev z Letnim programom dela Nadzornega odbora Občine Juršinci za leto
2021
Gradivo je bilo objavljeno na spletni strani Občine in poslano svetnikom po e-pošti.
Obrazložitev je podala ga. Nataša Žajdela Lah, predsednica Nadzornega odbora Občine Juršinci
(v nadaljevanju NO).
Nadzorni odbor bo v letu 2021 opravil naslednje nadzore:
-Pregled nad upoštevanjem priporočil in pobud, ki jih je Nadzorni odbor v letih 2019 in 2020
podal v svojih poročilih nadzorovanim organom,
-nadzor nad izvedbo komasacije kmetijskih zemljišč v Mostju,
-nadzor nad izvedbo javnega naročanja in naročil malih vrednosti v letu 2020,
-nadzor nad izvajanjem koncesijske pogodbe za vzdrževanje cest, sklenjene s CP Ptuj d.d., v
letu 2020,
-nadzor zaključnega računa proračuna Občine Juršinci za leto 2020.
Letni program je NO sprejel na svoji seji dne 2. 2. 2021.
G. župan se je zahvalil za obrazložitev.
Razprave ni bilo zato so člani Občinskega sveta (glasovalo je 8 svetnikov) sprejeli
SKLEP: Občinski svet se je seznanil s z Letnim programom dela Nadzornega odbora
Občine Juršinci za leto 2021

Ad/7
Sprejem Programa dela Občinskega sveta Občine Juršinci za leto 2021
Program dela Občinskega sveta Občine Juršinci za leto 2021 je bil objavljen na spletni strani
Občine Juršinci in poslan svetnikom po e-pošti.
Krajšo obrazložitev na seji je podala direktorica OU Občine Juršinci, ki je povedala, da je v
programu zajet okvirni plan del Občinskega sveta v letu 2021 za katerega se predvideva 7 rednih
sej. Program se lahko po potrebi tudi dopolni.
Župan je odprl razpravo. V razpravi ni nihče sodeloval zato je sledilo glasovanje.
Nadalje je 8 članov sveta, soglasno sprejeloSKLEP: sprejme se Program dela
Občinskega sveta Občine Juršinci za leto 2021

Ad/8
Predlog sklepa za podajo mnenja Občine Juršinci k osnutkom pokrajinske
zakonodaje
Gradivo je bilo objavljeno na spletni strani Občine Juršinci in poslano svetnikom po e-pošti.
Krajšo obrazložitev na seji je podala direktorica OU Občine Juršinci, ki je povedala, da gre za
pobudo v vezi z ustanovitvijo pokrajin, ki so jo vse Občine sprejele. V vezi pokrajinske
zakonodaje so pripravljeni trije osnutki zakonov, in sicer Zakon o ustanovitvi pokrajin, Zakon
o pokrajinah s pregledom pristojnosti in nalog pokrajin ter Zakon o financiranju pokrajin.
Nadalje je potrebnosoglasje Občine k ustanovitvi pokrajin (-umestitve naše občine v Štajersko
pokrajino), k imenu pokrajine (Štajerska pokrajina) in k sedežu pokrajine (-sedež pokrajine na
Ptuju).
Sledila je krajša razprava.
Ga. Dragica Toš Majcen je pripomnila, da se strinja, da je sedež na Ptuju, vendar je vseeno
zanimivo, da ni sedež v Slovenski Bistrici, ki je po površini večja in ima več prebivalcev. G.
župan je izrazil mnenje, da je za našo občino bistveno, da je sedež v Ptuju. Ptujjeteritorialno
bolj v osredju t.i. »Štajerske pokrajine« in ima vse potrebno, da je sedež tam.
Nadalje so člani sveta soglasno (glasovalo je 8 svetnikov) sprejeliSKLEP: sprejme se
sklep o mnenju Občine Juršinci k osnutkom pokrajinske zakonodaje, v predloženem
besedilu.

Ad/9
Obravnava in potrditev liste kandidatov za člane Razvojnega sveta regije 20212027
Gradivo k točki je bilo objavljeno na spletni strani Občine Juršinci.
Krajšo obrazložitev je podala mag. Saša Golob Hodnik.
Z letom 2021 se prične novo programsko obdobje 2021-2027. V skladu z zakonodajo je
potrebno imenovanje in potrditev novih članov RSR. Svet Podravske regije je 29. 1. 2021
potrdil zaprto listo kandidatov za člane RSR za novo programsko obdobje.
Gre za potrditev Zaprte liste kandidatov RSR, seznam je bil narejen na podlagi dogovorov.
Predstavnica za naše območje, je ga. Nuška Gajšek, županja MO Ptuj. Preostali predstavniki pa
so porazdeljeni teritorialno po območjih.
Nadalje je sledil pregled predstavnikov za lokalne skupnosti, gospodarstva, nevladnih
organizacij in območnega razvojnega partnerstva.
Zaprto listo kandidatov je potrebno potrditi tudi s strani občinskih svetov občin.
Župan je odprl razpravo. V razpravi ni nihče sodeloval zato je sledilo glasovanje.
Člani sveta so soglasno (glasovalo je 8 svetnikov) sprejeliSKLEP: potrdi se Zaprta
lista kandidatov za člane Razvojnega sveta regije 2021-2027, v predloženi sestavi.

Ad/10
Predlog sklepa o pridobitvi statusa javnega dobra pri nepremičninah 1572/1 in
1572/2, obe k.o. Mostje
Gradivo k točki je bilo objavljeno na spletni strani Občine Juršinci.
Krajšo obrazložitev je podala mag. Saša Golob Hodnik. Parceli št. 1572/1 in 1572/2obe k.o.
Mostjesta po podatkih zemljiške knjige zavedeni kot »Javno dobro«, ki je navedeno na mestu
lastnika nepremičnin.
Na podlagi prejetega dopisa Elektro Maribor d.d., Maribor je na parcelah1572/1 in 1572/2obe
k.o. Mostje potrebnourediti služnostza položitev nizkonapetostnega omrežja oz. kablovoda v
korist Elektro Maribor d.d.. Za potrebe vpisa služnosti v zemljiško knjigo, je potreben sprejem
sklepa o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra pri navedenih nepremičninah.
V razpravo se ni nihče vključil.
Člani sveta so soglasno ( glasovalo je 8 svetnikov) sprejeli SKLEP:
Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena pridobita naslednji nepremičnini:
- parc. št. 1572/1, k.o. 373 MOSTJE, ID 763053 in
- parc. št. 1572/2, k.o. 373 MOSTJE, ID 1938092.
Nepremičnini postaneta last Občine Juršinci, Juršinci 3b, 2256 Juršinci, matična številka:
5883750000, do celote (1/1).

Ad/11
Predlog sklepa o pridobitvi statusa javnega dobra pri nepremičninah v k.o.
Juršinci ink.o. Mostje (za potrebe graditve kolesarske steze)
Gradivo je bilo objavljeno na spletni strani Občine Juršinci.
Krajšo obrazložitev je podala mag. Saša Golob Hodnik.
Parcele, parc. št. 758, 759, 716/5 vse k.o. JURŠINCI in parc. št. 1707, 1714, 1715, 1953 1954,
1958 in 1579/2 vse k.o. MOSTJEso po podatkih zemljiške knjige zavedene kot »Javno dobro«,
ki je navedeno na mestu lastnika nepremičnin. Na navedenih nepremičninah je predviden potek
kolesarske steze.
Za potrebe vpisa v zemljiško knjigo, je potreben sprejem sklepa o pridobitvi statusa grajenega
javnega dobra pri navedenih nepremičninah.
V razpravo se ni nihče vključil.
Člani sveta so soglasno ( glasovalo je 8 svetnikov) sprejeli SKLEP:
Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena pridobijo naslednje nepremičnine:
- parc. št. 758 (ID 4091469), 759 (ID 2074368) in 716/5 (ID 4625600) vse k.o. 358
JURŠINCI in
- parc. št. 1707 (ID 2871657), 1714 (ID 4382919), 1715 (ID 4382919), 1953 (ID
519774), 1954 (ID 871658), 1958 (ID 4047802) in 1579/2 (ID 2947351) vse k.o.
MOSTJE.
Nepremičnine postanejo last Občine Juršinci, Juršinci 3b, 2256 Juršinci, matična številka:
5883750000, do celote (1/1).

Ad/12
Vprašanja in pobude članov Občinskega sveta
Pod točko 12 je najprej sledila razprava o prejeti pobudi s strani ge. Dragice Toš Majcen v vezi
poteka kolesarske steze v Sp.Podravju, odsek Ptuj - Juršinci. G. župan se je zahvalil za podano
pobudo in izrazil mnenje, da se je v vezi investicije potrebno pogovarjati, da bi se našla
najboljša možna rešitev.
Nadalje je v vezi navedene investicije povedal, da se je uspelo z Direkcijo RS dogovoriti, da bo
Direkcija financirala ureditev brvi čez »pesniški most«. Nadalje je povedal, da bi bili kakšni
manjši popravki trase, še možni. Skozi naselje Juršinci v vezi poteka trase ni možnih popravkov
in tudi lastniki tamkajšnjih zemljišč ne nasprotujejo.
Župan je povedal, da trasa poteka v smeri proti Ptuju po desni strani regionalne ceste do
Gabrnika. V primeru, da bi v Gabrniku (odcep Gradiščak), nadalje trasa potekala po levi strani,
na kar bi se navezala na obstoječo kolesarsko površino v naselju Gabrnik, bi bilo potrebno
soglasje za ureditev prehoda za pešce. V tem predelu se je poskušalo že večkrat urediti prehod
za pešce, vendar s strani Direkcije ni bilo izdano soglasje. Trasa v smeri proti Ptuju poteka
naprej po desni strani do odcepa komasacijske poti v Pesniški dolini in se nadaljuje na desni

strani komasacijske poti (po prečkanju melioracijskega jarka) nadalje po levi strani in nadalje
navezava po desni na »pesniški most«.
Na predlog pobude, da bi trasa od Gabrnika do komasacijskega odcepa potekala na levi strani,
bi bilo prav tako potrebno urediti prehod za kolesarko, v tem primeru so projektanti označili
prehod za »črno točko«, kar predstavlja vprašljivost varnosti prečkanja kolesarjev. G. župan je
prosil Renato Novak, da v vezi prejete pobude poda podrobnejšo obrazložitev o poteku trase
(od komasacijskega odcepa-gledano proti Juršincem) ob komasacijski poti. Renata Novak je
povedala, da so strokovno obrazložitev pomagali pripraviti projektanti in da je kolesarka
sprojektirana na desno stran komasacije (gledano smer Ptuj) se je odločilo zaradi morebitnih
težav pri odkupih. Četudi so parcele v upravljanju sklada, je z lastniki še vedno potrebno
skleniti pogodbe.
G. župan je povedal, da bodo vsepovsod težave, v primeru nestrinjanja z lastniki v vezi odkupa
zemljišč, se bo pa šlo v razlastitev teh zemljišč. Gre za regijski projekt in se lahko gre v postopek
razlastitve. Renata Novak je povedala, da je MO Ptuj v vezi navedene investicije že pričel s
postopki razlastninjenja. G. župan je nadalje povedal, v kolikor bi bila možna sprememba trase
in bi pridobili soglasje DRSI za ureditev prehoda za pešce v Gabrniku, bi bila pobuda
sprejemljiva. Renata Novak je povedala, da bo v vezi prečkanja trase v Gabrniku, potrebno
presojanje s strani prometne varnosti. Po doslej pripravljeni dokumentaciji, to ni bilo potrebno.
Ga. Dragica Toš je pojasnila, da je predlog za desno stran (odcep komasacijske poti gledano v
smeri proti Juršincem) ob komasacijski poti podala iz razloga, da bi se izognili težavam z
odkupi zemljišč (zemljišča so pretežno v lasti Sklada).
Renata Novak je povedala, da gre za več zemljišč, ki so v zasebni lasti, kjer so predvidene
težave z odkupi.
G. Herga je pripomnil, da se vsepovsod najdejo ovire. Nadalje je opozoril na melioracijski jarek
ob komasacijski cesti. G. Horvat je povedal, da bo potrebno prečkanje melioracijskega jarka.
G. župan je podal odgovor, da melioracijski jarek in tudi prečkanje melioracijskega jarka ne
predstavljata problema.
G. župan je predlagal, da bi se trasa iz 5 m širine znižala na 4 m, saj bi 4 metrski pas trase bil
dovolj.
Ga. Dragica Toš Majcen je v nadaljevanju izpostavila tudi odkupne cene za zemljišča v vezi
poteka trase. Podala je mnenje, da so odkupne cene za kmetijska zemljišča prenizke (2,7
EUR/m2) in se ne strinja s podano cenitvijo. Druge občine imajo določene višje odškodnine za
odkup zemljišč (cca 4 €/m2). Odškodnine se naj preverijo pri drugih občinah, da ne bo s strani
občanov očitkov o prenizki odškodnini.
Pojasnilo sta podala župan in Novak Renata, ki sta povedala, da je bil pridobljen uradni cenilni
zapisnik, kjer so bile podane cene za območje, kjer je predvidena kolesarka in tako tudi pravna
podlaga za višino odškodnine.
G. župan je dodal, da se bo o višini odkupnih cen še preverilo pri drugih občinah, čeprav so
cene odkupov zelo dobro ocenjene.V primeru višjih cen odškodnin, bi mogoče bi bilo potrebnih
manj razlastitvenih postopkov.

Nadalje je župan svetnike seznanil o ureditvi odvodnjavanja pri pokopališču in v Mostju.

V postopku ureditve ceste v Kukavi, je potekala mediacija. V veze navedene zadeve se bo
razpravljalo na naslednji seji – zaprta točka za javnost.
G. Rus Donald je povedal, da so za dodatne šolske prevoze prispele še tri vloge, in sicer s strani
Kukave, Sakušaka in Zagorcev. V sodelovanju s šolo se bo pristopilo k ažuriranju šolskih poti
(zelene točke). Pripravil se bo nov načrt šolskih prevozov in sledila bo izbira ponudnikov.
Povedal, je da v kolikor se bo pristopilo k ureditvi dodatnih šolskih prevozov v navedenih
naseljih je do teh varnih (zelenih) točk potrebno priti po »rdečih« točkah. G. župan je izrazil
mnenje, v kolikor se bo popustilo v enem naselju glede dodatnih šolskih prevozov, bo potrebno
dodatne šolske prevoze organizirati v vseh naseljih. V vezi navedenega bo še potrebna široka
razprava v sodelovanju z SPVCP in šolo.
G. Rus Donald je povedal, da se bo k celotni zadevi celostno pristopilo in ni potrebe po
dodatnem ustvarjanju pritiskov s strani občanov.

Seja je bila zaključena ob 18.45 uri.

Štev.: 900-0033/2018-45
Datum: 24. 2. 2021

Zapisala: Nataša Tement
Alojzij KAUČIČ
Župan Občine Juršinci

OBČINA JURŠINCI
Juršinci 3 b, 2256 Juršinci
tel.: 02 758 21 41, fax: 02 758 24 61
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Štev.: 900-0033/2018-46
Datum: 2. 3. 2021
ZAPISNIK
5 dopisne seje Občinskega sveta Občine Juršinci
Dne 25. 2. 2021 je župan Alojzij Kaučič sklical dopisno sejo.
Vabilo z gradivom je bilo članom občinskega sveta poslano po e-pošti. Dokazilo o vročitvi
vabila in gradiva se nahaja v arhivu občine.
Z vabilom je bil poslan naslednji
DNEVNI RED:
1. Predlog Sklepa o vrednosti delov zemljišč, ki predstavljajo odškodnino za
zemljišča v pasu gradnje za projekt »Gradnja regionalnih kolesarskih povezav za
zagotavljanje trajnostne mobilnosti v Spodnjem Podravju, odsek 2 Ptuj – Juršinci«
na območju Občine Juršinci
Glasovanje je potekalo četrtka, 25. 2. 2021 do ponedeljka, 1. 3. 2021 do 13. ure.
Do roka so pravočasno prispele glasovnice 6-ih članov občinskega sveta. Ena glasovnica ni bila
oddana pravočasno, dva člana glasovnice nista oddala.

Občinski svet je na podlagi izvedene 5. dopisne seje (6 svetnikov je glasovalo ZA) sprejel
SKLEP:
Potrdi se Sklep o vrednosti delov zemljišč, ki predstavljajo odškodnino za zemljišča v pasu
gradnje za projekt »Gradnja regionalnih kolesarskih povezav za zagotavljanje trajnostne
mobilnosti v Spodnjem Podravju, odsek 2 Ptuj – Juršinci« na območju Občine Juršinci.

Zapisala:
Renata Novak

Župan Občine Juršinci
Alojzij KAUČIČ

OBČINA JURŠINCI
Juršinci 3 b, 2256 Juršinci
tel.: 02 758 21 41, fax: 02 758 24 61
spletna stran: http://www.jursinci.si, elektronska pošta: obcina.jursinci@jursinci.si

Številka: 007-0002/2021-1
Datum: 22. 3. 2021

ZADEVA:

Predlog Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za
obstoječo komunalno opremo v občini Juršinci

PRAVNA PODLAGA:

218. člen Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17)

PREDLAGATELJ:

Alojz Kaučič, župan Občine Juršinci

PRIPRAVLJAVEC:

Structura, gradbeno projektiranje, svetovanje in informatika d.o.o.,
Koroška cesta 2, 4000 Kranj

OBRAZLOŽITEV:
1
Razlogi za pripravo predloga Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za
obstoječo komunalno opremo v občini Juršinci

Z uveljavitvijo Zakona o urejanju prostora ter Uredbe o programu opremljanja stavbnih
zemljišč in odloku o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno
opremo ter o izračunu in odmeri komunalnega prispevka (v nadaljevanju Uredba), je nastala
obveza občin, da obstoječo področno zakonodajo odmere komunalnega prispevka v zato
predpisanem roku uskladijo z določbami spremenjene zakonodaje.
Občina Juršinci je posledično pristopila k spremembi odloka o obračunu komunalnega
prispevka na način, da je uporabila možnost, ki jo veljavna državna zakonodaja dovoljuje;
Občina odmero komunalnega prispevka določa na podlagi vrednosti, ki jih predpisuje državni
pravilnik o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na
osnovi povprečnih stroškov opremljanja stavbnih zemljišč s posameznimi vrstami komunalne
opreme. Te vrednosti so prilagojene občinskim potrebam ter jih v nadaljevanju dokumenta
podrobneje pojasnjujemo.
Cilji sprejema odloka in poglavitne rešitve

2

Občina že ima obstoječi Odlok o obračunu komunalnega prispevka) za območje celotne občine
iz leta 2012, na podlagi katerega obračunava komunalni prispevek. Navedeni odlok se ukinja in
nadomešča z novim odlokom, ki je predmet obravnave.
Novi odlok je zastavljen na način, da karseda minimalno posega v določila obstoječega odloka.
Tako se ohranja:
-

razmerje med faktorjem gradbene parcele in stavbe - BTP,

-

višina skupnega komunalnega prispevka

Vsi faktorji Fn, kjer nova zakonodaja to omogoča, so ohranjeni na dosedanjih vrednostih K dej.
Faktor Fn se lahko skladno z Uredbo določi do vključno klasifikacijske ravni razreda (označen s
štirimestno številko).

Zakonodaja dopušča, da se:
-

vrednosti Fn za stavbe lahko skladno z Uredbo določijo v razponu od 0,5 do 1,3;

-

vrednosti Fn za gradbene inženirske objekte lahko določijo v razponu od 0,1 do 0,5;

-

vrednosti za druge gradbene posege pa lahko določijo v razponu od 0,1 do 1,3.

Vrednost Fn za gradbene inženirske objekte se določi z maksimalno vrednostjo. Primeri
tovrstnih objektov so večja parkirišča ali odprte skladiščne površine.
Vrednost Fn za druge gradbene posege se določi s srednjo vrednostjo 0,5. Primeri tovrstnih
objektov so grajeni prostori na drevesu ali vodi oziroma utrjene površine, česar pa na območju
občine Juršinci v veliko primerih ni pričakovati.
Tudi preostale vsebinske določbe obstoječega odloka se ohranjajo v največji možni meri.
Predlog novega odloka na novo določa višini komunalnega prispevka za posamezno vrsto
komunalne opreme, ki se sedaj veže na vrednosti, določene z državnim pravilnikom. Občina bo
lahko, če bo želela spremeniti višino komunalnega prispevka, zgolj spremenila prispevno
stopnjo zavezanca.
Prispevna stopnja zavezanca (psz) po predlogu odloka znaša za:
-

cestno omrežje 11%,

-

vodovodno omrežje 19%,

-

kanalizacijsko omrežje 33% in

-

javne površine 0%.

Predlog novega odloka je pripravljen na vrednosti, ki višino komunalnega prispevka na
območju občine Juršinci poskušajo uravnotežiti z obstoječo obremenitvijo.
Občina z odlokom vpeljuje tudi možnost plačila komunalnega prispevka v primeru odmere po
uradni dolžnosti na največ 24 enakovrednih zaporednih mesečnih obrokov. Te opcije se bodo
lahko poslužili občani, če bo Občina na novo komunalno opremljanja (gradila infrastrukturo, ki
je v naselju še ni) obstoječe objekte.
Odlok določa tudi upoštevanje preteklih vlaganj, kar v praksi pomeni, da v primeru rušitve
obstoječe stavbe in gradnje nove na njenem mestu ne bo potrebno poravnati celotnega
komunalnega prispevka, temveč bo ta nižji, lahko pa tudi enak 0 EUR. Odvisno od
posameznega primera, na katero infrastrukturo se je obstoječi objekt priključeval oziroma jo
koristil, kolikšna je bila površina obstoječega objekta in njegove gradbene parcele ter kakšnega
namena je bil.
3.
Vsebina Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za
komunalno opremo v občini Juršinci

obstoječo

Vsebina predloga odloka:
1 Splošne določbe;
2 Podlage za odmero komunalnega prispevka
3 Izračun komunalnega prispevka
4 Odmera komunalnega prispevka

2

5
6
7
4.

Oprostitve plačila komunalnega prispevka
Pretekla vlaganja
Prehodne in končne določbe
Ocena finančnih posledic

Sprejem Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo v
občini Juršinci za občinski proračun ne bo imel bistvenih finančnih posledic.
5.

Predlog

Občinskemu svetu Občine Juršinci predlagam v obravnavo z zakonodajo vsebinsko usklajeno besedilo
predloga Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo v
občini Juršinci.
Če na predlog odloka v prvi obravnavi ne bo bistvenih vsebinskih pripomb in bi besedilo predloga
odloka v drugi obravnavi bilo enako besedilu predloga odloka v prvi obravnavi, predlagam občinskemu
svetu sprejem odloka na isti seji, tako da se prva in druga obravnava predloga odloka združita.
Alojz Kaučič,
župan Občine Juršinci
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STRAN 3

1

UVOD

Z uveljavitvijo zakona o urejanju prostora ter uredbe o programu opremljanja stavbnih zemljišč in odloku o
podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter o izračunu in odmeri
komunalnega prispevka (v nadaljevanju Uredba), je nastala obveza občin, da obstoječo področno zakonodajo
odmere komunalnega prispevka v zato predpisanem roku uskladijo z določbami spremenjene zakonodaje.
Občina Juršinci je posledično pristopila k spremembi odloka o obračunu komunalnega prispevka na način, da je
uporabila možnost, ki jo veljavna državna zakonodaja dovoljuje; Občina odmero komunalnega prispevka določa
na podlagi vrednosti, ki jih predpisuje državni pravilnik o podlagah za odmero komunalnega prispevka za
obstoječo komunalno opremo na osnovi povprečnih stroškov opremljanja stavbnih zemljišč s posameznimi
vrstami komunalne opreme. Te vrednosti so prilagojene občinskim potrebam ter jih v nadaljevanju dokumenta
podrobneje pojasnjujemo.
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PREDLOG ODLOKA O ODMERI KOMUNALNEGA PRISPEVKA

Občina že ima obstoječi odlok o obračunu komunalnega prispevka) za območje celotne občine iz leta 2012, na
podlagi katerega obračunava komunalni prispevek. Navedeni odlok se ukinja in nadomešča z novim odlokom,
ki je predmet obravnave.
Novi odlok je zastavljen na način, da karseda minimalno posega v določila obstoječega odloka. Tako se ohranja:
-

razmerje med faktorjem gradbene parcele in stavbe - BTP,
višina skupnega komunalnega prispevka

Vsi faktorji Fn, kjer nova zakonodaja to omogoča, so ohranjeni na dosedanjih vrednostih Kdej. Faktor Fn se lahko
skladno z Uredbo določi do vključno klasifikacijske ravni razreda (označen s štirimestno številko).
Zakonodaja dopušča, da se:
-

vrednosti Fn za stavbe lahko skladno z Uredbo določijo v razponu od 0,5 do 1,3;
vrednosti Fn za gradbene inženirske objekte lahko določijo v razponu od 0,1 do 0,5;
vrednosti za druge gradbene posege pa lahko določijo v razponu od 0,1 do 1,3.

Vrednost Fn za gradbene inženirske objekte se določi z maksimalno vrednostjo. Primeri tovrstnih objektov so
večja parkirišča ali odprte skladiščne površine.
Vrednost Fn za druge gradbene posege se določi s srednjo vrednostjo 0,5. Primeri tovrstnih objektov so grajeni
prostori na drevesu ali vodi oziroma utrjene površine, česar pa na območju občine Juršinci v veliko primerih ni
pričakovati.
Tudi preostale vsebinske določbe obstoječega odloka se ohranjajo v največji možni meri.
Predlog novega odloka na novo določa višini komunalnega prispevka za posamezno vrsto komunalne opreme,
ki se sedaj veže na vrednosti, določene z državnim pravilnikom. Občina bo lahko, če bo želela spremeniti višino
komunalnega prispevka, zgolj spremenila prispevno stopnjo zavezanca.
Prispevna stopnja zavezanca (psz) po predlogu odloka znaša za:
-

cestno omrežje 11%,

-

vodovodno omrežje 19%,

-

kanalizacijsko omrežje 33% in

-

javne površine 0%.

Predlog novega odloka je pripravljen na vrednosti, ki višino komunalnega prispevka na območju občine Juršinci
poskušajo uravnotežiti z obstoječo obremenitvijo.
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Občina z odlokom vpeljuje tudi možnost plačila komunalnega prispevka v primeru odmere po uradni dolžnosti
na največ 24 enakovrednih zaporednih mesečnih obrokov. Te opcije se bodo lahko poslužili občani, če bo Občina
na novo komunalno opremljanja (gradila infrastrukturo, ki je v naselju še ni) obstoječe objekte.
Odlok določa tudi upoštevanje preteklih vlaganj, kar v praksi pomeni, da v primeru rušitve obstoječe stavbe in
gradnje nove na njenem mestu ne bo potrebno poravnati celotnega komunalnega prispevka, temveč bo ta nižji,
lahko pa tudi enak 0 EUR. Odvisno od posameznega primera, na katero infrastrukturo se je obstoječi objekt
priključeval oziroma jo koristil, kolikšna je bila površina obstoječega objekta in njegove gradbene parcele ter
kakšnega namena je bil.

3
3.1

PRIMERJAVA KOMUNALNEGA PRISPEVKA
Prikaz višine komunalnega prispevka v občini

Naslednji primeri prikazujejo višino komunalnega prispevka za predpostavljeno vrsto stavbe. Seveda se
posamezna spodaj prikazana vrsta komunalne opreme obračuna samo, če ima stavba možnost priključitve
nanjo. V nasprotnem se komunalni prispevek zanjo ne obračuna.
Komunalna oprema

Obstoječa odmera KP

Predlog odloka (BTP)

cestno omrežje

920

956

vodovodno omrežje

1608

599

kanalizacijsko omrežje

763

772

javne površine / odpadki

0

0

SKUPAJ

2.291

2.327

Preglednica 1: Prikaz višine komunalnega prispevka za stanovanjsko stavbo NTP/BTP 150/180 m2 in gradbene parcele 500 m2.
Komunalna oprema

Obstoječa odmera KP

Predlog odloka (BTP)

cestno omrežje

2.757

3.034

vodovodno omrežje

41.823

1.913

kanalizacijsko omrežje

2.610

2.544

javne površine / odpadki

0

0

SKUPAJ

7.190 / 3.726 (C, KOM)

7.491 / 3.034 (C, KOM)

Preglednica 2: Prikaz višine komunalnega prispevka v EUR za kmetijsko stavbo NTP/BTP 500/600 m2 in gradbene parcele 2.000
m2. (Če se stavba priključi zgolj na cesto in javno površino, je komunalni prispevek ustrezno nižji.)

Naslednja preglednica prikazuje indeks rasti vrednosti komunalnega prispevka glede na gostoto gradnje na
parceli, ki je določena s faktorjem izrabe prostora. Faktor izrabe predstavlja razmerje med površino stavbe in
velikostjo gradbene parcele. Najbolj običajen faktor izrabe za povprečno stanovanjsko stavbo na podeželju
znaša med 0,25 in 0,40. Kot je razvidno iz spodnjega grafa se znotraj navedenega območja komunalni prispevek
spreminja minimalno.
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Podobno velja za primer izračuna komunalnega prispevka za kmetijsko stavbo.

3.2

Medobčinska primerjava višine komunalnega prispevka

Prikaz višine komunalnega prispevka po posameznih občinah z navedbo letnice sprejema odloka. Višina
komunalnega prispevka v Občini Juršinci je ločena na obstoječe stanje in predlagano stanje.

Občina

Stanovanjska
stavba

Stanovanjska
stavba

GP 500
NTP/BTP
150/180

GP 800
NTP/BTP
200/240

Kmetijska
stavba
GP 2.000
NTP/BTP
500/600

Trgovska
stavba
GP 2.000
NTP/BTP
500/600

Industrijska
stavba
GP 2.000
NTP/BTP
500/600

Cirkulane (BTP) - 2020

1.971

2.887

8.547

10.543

8.547

Lenart (NTP) - 2015

4.549 – 5.822

6.432 – 8-254

12.906 – 16.655

19.255 – 24.617

12.906 – 16.655

Sveta Ana – (BTP) - 2019

3.627

5.250

2.900

15.200

11.051

Šentilj – (BTP) - 2019

2.757

3.975

4.193

9.939

8.385

Pesnica – (BTP) - 2019

5.193

7.656

15.060

21.588

15.876

Črenšovci – (NTP) - 2010

2.618

3.596

6.765

11.2015

9.732

Dobrovnik – (NTP) - 2014

4.680

6.549

12.852

19.894

12.852

Lendava – (NTP) - 2019

2.778

3.898

9.745 – 15.607

15.607

9.745 – 10.722

Rogašovci – (BTP) - 2020

3.711

5.201

13.004

20.897

13.003

Ormož – (NTP) - 2014

5.511

7.734

15.270

19.335

16.625
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Občina

Stanovanjska
stavba

Stanovanjska
stavba

GP 500
NTP/BTP
150/180

GP 800
NTP/BTP
200/240

Kmetijska
stavba
GP 2.000
NTP/BTP
500/600

Trgovska
stavba
GP 2.000
NTP/BTP
500/600

Industrijska
stavba
GP 2.000
NTP/BTP
500/600

Sv. Andraž – (BTP) - 2020

2.734

4.079

9.138

10.197

10.197

Sv. Jurij (Ščavnica) – (NTP) - 2016

1.937

2.774

5.712

6.934

6.934

Destnik – (NTP) - 2014

4.175

4.870

12.175

16.702

16.702

Ptuj – (NTP) - 2015

4.927 – 7.725

7.241 – 11.085

18.102 – 27.713

24.990 – 42.211

18.102 – 27.713

Ljutomer – (NTP) - 2015

7.819

11.051

22.157

33.097

27.627

Dornava – (NTP) - 2014

5.446

7.897

18.465

24.851

24.851

Sv. Tomaž (BTP) – 2021 predlog

2.749

3.957

9.894

9.894

9.894

Juršinci - sedanja odmera (NTP)
- 2012

2.292

3.351

7.190

9.563

7.190

Juršinci - predlagana odmera
(BTP)

2.328

3.434

7.491

9.677

7.491

Preglednica 3: Prikaz višine komunalnega prispevka v EUR v posamezni občini. Pri predlagani odmeri KP je upoštevana BTP, ki
se izračuna kot NTP * 1,2.

Višina komunalnega prispevka v posamezni občini variira v odvisnosti od območja, vrste objekta in komunalne
opremljenosti. (Primerjalna tabela upošteva opremljenost z vso komunalno opremo.) Posledično so vrednosti v
primerjalni tabeli informativne narave.

Pripravil:
Gvido Modrijan, univ. dipl. inž. grad.
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Na podlagi 3. odstavka 218. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17), ob
upoštevanju določb Pravilnika o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo
komunalno opremo na osnovi povprečnih stroškov opremljanja stavbnih zemljišč s
posameznimi vrstami komunalne opreme (Uradni list RS, št. 66/18) in Uredbe o programu
opremljanja stavbnih zemljišč in odloku o podlagah za odmero komunalnega prispevka za
obstoječo komunalno opremo ter o izračunu in odmeri komunalnega prispevka (Uradni list RS,
št. 20/19, 30/19 in 34/19) ter na podlagi 6. člena Statuta Občine Juršinci(Uradni vestnik Občine
Juršinci, št. 5/17, 3/20) je Občinski svet Občine Juršinci na ……………. redni seji dne
………………… sprejel:
ODLOK
o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo v občini
Juršinci
I.

SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(predmet odloka)

1) S tem odlokom se sprejmejo podlage za odmero komunalnega prispevka za obstoječo

komunalno opremo, ki so: preračun stroškov obstoječe komunalne opreme na enoto mere in
merila za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo.
2) Izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo enak pomen kot izrazi, ki jih določa veljavna državna

zakonodaja.
2. člen
(predmet obračuna komunalnega prispevka)
Predmet obračuna komunalnega prispevka so predvideni in obstoječi:
- zahtevni in manj zahtevni objekti,
- nezahtevni objekti, ki imajo vzpostavljene samostojne priključke na komunalno opremo,

ki se bodo prvič priključevali na cestno omrežje, kanalizacijsko omrežje in/ali vodovodno
omrežje, prvič koristili javne površine oziroma se jim bo povečala zmogljivost ali spremenila
namembnost.
II. PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA
3. člen
(določitev površine parcele objekta in površine obstoječim stavbam, gradbeno-inženirskim
objektom oziroma drugim gradbenim posegom)
1) Ob odmeri komunalnega prispevka zaradi:

-

izboljšanja opremljenosti stavbnega zemljišča

in, če ne obstajajo natančnejši podatki, tudi v primeru:
-

legalizacije objekta in

-

priključevanju na obstoječo komunalno opremo, ki ni izboljšanje opremljenosti,

se površina gradbene parcele oziroma površina parcele objekta določi kot zmnožek površine
zemljišča pod stavbo in faktorja površine (Fp), ki znaša štiri (4).
2) Če zavezanec izkaže, da je površina zemljišč v njegovi lasti, ki tvorijo parcelo objekta,

manjša od površine, pridobljene na podlagi določb 1. odstavka tega člena, se upošteva manjša
površina.
3) Bruto tlorisna površina obstoječe stavbe se določil kot njena neto tlorisna površina,

pridobljena iz uradnih evidenc, ki se pomnoži s faktorjem 1,2.
4) Če zavezanec izkaže, da je bruto tlorisna površina stavbe manjša od površine, pridobljene

na podlagi 3. odstavka tega člena, se upošteva manjša površina.
4. člen
(razmerje med deležem gradbene parcele stavbe in deležem površine objekta)
Razmerje med deležem gradbene parcele stavbe (Dpo) in deležem površine objekta (Dto) je na
celotnem območju opremljanja enako in znaša Dpo = 0,5 ter Dto = 0,5.
5. člen
(faktor namembnosti objekta)
1) Faktor namembnosti objekta (Fn) za stavbe za:

CC-SI klasifikacija
1211 Hotelske in podobne gostinske stavbe
1212 Druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev
123 Trgovske stavbe in stavbe za storitvene dejavnosti
124 Stavbe za promet in stavbe za izvajanje komunikacij
125 Industrijske stavbe in skladišča
126 Stavbe splošnega družbenega pomena
1271 Nestanovanjske kmetijske stavbe
1272 Obredne stavbe
1273 Kulturna dediščina, ki se ne uporablja v druge namene
Ostale vrste stavb
2) Faktor namembnosti objekta (Fn) za gradbeno inženirske objekte znaša 0,5.
3) Faktor namembnosti objekta (Fn) za druge gradbene posege znaša 0,5.
4) Faktor namembnosti objekta se določi glede na pretežni namen uporabe objekta.

Fn
1,3
0,7
1,3
1,3
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
1,0

6. člen
(prispevna stopnja zavezanca)
Prispevna stopnja zavezanca (psz) znaša za:
-

cestno omrežje 11%,

-

vodovodno omrežje 19%,

-

kanalizacijsko omrežje 33%,

-

javne površine 0%.

7. člen
(povprečni stroški opremljanja stavbnih zemljišč s posameznimi vrstami komunalne opreme)
Povprečni stroški opremljanja stavbnih zemljišč s posameznimi vrstami komunalne opreme,
preračunani na m2 površine gradbene parcele in m2 bruto tlorisne površine objekta, znašajo:
Vrsta obstoječe komunalne opreme
cestno omrežje
vodovodno omrežje
kanalizacijsko omrežje
javne površine

Cpo
[EUR/m2]
17,50
6,50
5,40
0,70

Cto
[EUR/m2]
48,00
17,00
11,00
2,00

III. IZRAČUN KOMUNALNEGA PRISPEVKA
8. člen
(izračun komunalnega prispevka)
1) Komunalni prispevek za posamezno vrsto obstoječe komunalne opreme se za stavbe

izračuna na naslednji način:
KPobstoječa (i) = ((AGP・Cpo(i)・Dpo) + (ASTAVBA・Cto(i)・Dto・Fn))・psz(i)
KPobstoječa = Σ KP obstoječa(i)
2) Komunalni prispevek za posamezno vrsto obstoječe komunalne opreme se za gradbeno-

inženirske objekte obračuna na naslednji način:
KPobstoječa (i) = AGIO・Cto(i)・Dto・Fn・psz(i)
KPobstoječa = Σ KP obstoječa(i)
3) Zgornje oznake pomenijo:

-

KPobstoječa(i): znesek dela komunalnega prispevka za posamezno vrsto obstoječe
komunalne opreme,

-

AGP: površina gradbene parcele stavbe,

-

AGIO: površina gradbeno-inženirskega objekta,

-

Cpo(i): stroški posamezne vrste obstoječe komunale opreme na m2 gradbene parcele
stavbe,

-

Dpo: delež gradbene parcele stavbe pri izračunu komunalnega prispevka za obstoječo
komunalno opremo,

-

ASTAVBA: bruto tlorisna površina stavbe,

-

Cto(i): stroški posamezne vrste obstoječe komunalne opreme na m2 bruto tlorisne
površine objekta,

-

Dto: delež površine objekta pri izračunu komunalnega prispevka za obstoječo
komunalno opremo,

-

Fn: faktor namembnosti objekta glede na njegov namen uporabe,

-

psz(i): prispevna stopnja zavezanca za posamezno vrsto obstoječe komunalne opreme
(%),

-

i: posamezna vrsta obstoječe komunalne opreme.

4) Površina gradbene parcele in bruto tlorisne površine stavbe se pridobi iz dokumentacije za

pridobitev gradbenega dovoljenja oziroma ob upoštevanju določb 3. člena tega odloka.
5) Če se odmerja komunalni prispevek za objekte, ki se uvrščajo med druge gradbene posege,

se komunalni prispevek izračuna ob smiselnem upoštevanju prvega in drugega odstavka tega
člena.
6) Komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo, ki se odmerja zavezancu zaradi

spremembe zmogljivosti ali namembnosti objekta, se izračuna tako, da se izračunata višina
komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo po spremembi zmogljivosti ali
namembnosti objekta in pred spremembo zmogljivosti ali namembnosti objekta. Zavezancu se
odmeri komunalni prispevek, ki predstavlja pozitivno razliko med komunalnim prispevkom po
spremembi in pred spremembo zmogljivosti ali namembnosti objekta. Če je razlika negativna,
se z odmerno odločbo ugotovi, da je komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo že
poravnan.
9. člen
(izračun komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ob priključevanju prek
nove komunalne opreme)
1) Če se nova komunalna oprema iz programa opremljanja, na katero se priključuje objekt,

posredno ali neposredno priključuje na obstoječo komunalno opremo oziroma bremeni že
zgrajeno komunalno opremo, se pripadajoči del komunalnega prispevka za obstoječo
komunalno opremo določi na naslednji način:
-

če je izračunani komunalni prispevek za posamezno vrsto nove komunalne opreme višji
od izračunanega komunalnega prispevka za posamezno vrsto obstoječe komunalne
opreme (KPnova(i)– KPobstoječa(i)≥ 0), je vrednost pripadajočega dela komunalnega
prispevka za obstoječo komunalno opremo 0;

-

če je izračunani komunalni prispevek za posamezno vrsto nove komunalne opreme
manjši od izračunanega komunalnega prispevka za posamezno vrsto obstoječe
komunalne opreme (KPnova(i)– KPobstoječa(i) ≤ 0), se pripadajoči del komunalnega
prispevka za posamezno vrsto obstoječe komunalne opreme določi po enačbi:
KPobstoječa(i)– KPnova(i).

2) Če investitor in Občina Juršinci (v nadaljevanju: občina) skleneta pogodbo o opremljanju za

gradnjo komunalne opreme, ki ni predvidena v programu opremljanja, se pripadajoči del
komunalnega prispevka za posamezno vrsto obstoječe komunalne opreme določi ob smiselni
uporabi prejšnjega odstavka.
IV. ODMERA KOMUNALNEGA PRISPEVKA
10. člen
(zavezanec za plačilo komunalnega prispevka)
Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je investitor oziroma lastnik objekta, ki se na
novo priključuje na komunalno opremo oziroma mu je omogočena njena uporaba, povečuje
zmogljivost objekta ali spreminja njegovo namembnost.
11. člen
(odmera komunalnega prispevka)
1) Komunalni prispevek se odmeri z odločbo:

-

na zahtevo zavezanca,

-

ob prejemu obvestila s strani upravne enote v zavezančevem imenu, da je vloga za
izdajo gradbenega dovoljenja, katero je vložil zavezanec, popolna,

-

po uradni dolžnosti.

2) Rok za izdajo odločbe iz prve in druge alineje prvega odstavka tega člena je 15 dni po

prejemu popolne vloge.
3) Rok za plačilo odločbe iz tretje alinee prvega odstavka tega člena je 30 dni po njeni

dokončnosti oziroma skladno z dogovorjenim obročnim plačilom iz 6. odstavka tega člena.
4) Komunalni prispevek se odmeri za komunalno opremo, na katero se zavezanec priključi –

vodovodno omrežje in kanalizacijsko omrežje oziroma mu je omogočena njena uporaba –
cestno omrežje in javne površine.
5) Komunalni prispevek je namenski prihodek občinskega proračuna, namenjen financiranju

gradnje komunalne opreme, skladno z načrtom razvojnih programov občinskega proračuna.
6) Zavezanci, katerim se odmerja komunalni prispevek za obstoječo ali izboljšano komunalno

opremo po uradni dolžnosti, lahko znesek odmerjenega komunalnega prispevka poravnajo v
največ petih (5)enakovrednih mesečnih obrokih od pravnomočnosti odločbe. Najnižja vrednost
mesečnega obroka znaša 50 EUR.

12. člen
(pogodbena razmerja med investitorjem in občino)
Če se občina in investitor dogovorita, da bo investitor sam, na lastne stroške, delno ali v celoti
zgradil komunalno opremo na neopremljenem ali delno opremljenem zemljišču, se tak dogovor
sklene s pogodbo o opremljanju, v kateri se natančno opredelijo pogodbene obveznosti obeh
strank.
13. člen
(stroški priključevanja)
Velja, da so s plačilom komunalnega prispevka poravnani vsi stroški priključevanja objekta na
obstoječo komunalno opremo v razmerju do občine, razen gradnje tistih delov priključkov, ki
so v zasebni lasti.
V. OPROSTITVE PLAČILA KOMUNALNEGA PRISPEVKA
14. člen
(oprostitve plačila komunalnega prispevka)
1) Komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo se ne plača za gradnjo gospodarske

javne infrastrukture, ki za svoje delovanje ne potrebuje komunalne opreme oziroma, ki nima
samostojnih priključkov na komunalno opremo.
2) Komunalni prispevek se ne plača za gradnjo enostavnih objektov.
3) Komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo se ne plača za gradnjo nezahtevnih

objektov, ki nimajo samostojnih priključkov na komunalno opremo in se gradijo kot pomožni
objekti ter tako dopolnjujejo funkcijo osnovnega objekta.
VI. PRETEKLA VLAGANJA
15. člen
(upoštevanje preteklih vlaganj)
1) Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka lahko pri odmeri komunalnega prispevka

uveljavlja pretekla vlaganja v komunalno opremo za objekte, ki se odstranijo in se nahajajo
znotraj stavbnega zemljišča, na katerem se gradi objekt, za katerega se odmerja komunalni
prispevek.
2) Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je dolžan v primeru uveljavljanja preteklih

vlaganj iz prejšnjega odstavka, predložiti dokazila oziroma ustrezno dokumentacijo za
odstranjene objekte, iz katere so razvidni podatki o površini, namembnosti in priključenosti na
komunalno opremo odstranjenega objekta. O upoštevanju predloženih dokazil, odloči organ
Občine Juršinci, pristojen za odmero komunalnega prispevka.

VII.

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
16. člen
(povezava spremenjene zakonodaje)

Vloge za odmero komunalnega prispevka, ki bodo prispele na občino pred pričetkom
veljavnosti predmetnega odloka in bodo imele priloženo projektno dokumentacijo za pridobitev
gradbenega dovoljenja, na podlagi katerega lahko pristojni organ občine izda odločbo o plačilu
komunalnega prispevka oziroma bodo vsebovale vse podatke, na podlagi katerih lahko občina
izda odločbo o plačilu komunalnega prispevka, bodo obravnavane na podlagi dotedanje
zakonodaje.
17. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o programu opremljanja in podlagah ter
merilih za odmero komunalnega prispevka za območje občine Juršinci (Uradni vestnik Občine
Juršinci, št. 4/12).
18. člen
(pričetek veljavnosti)
Ta odlok prične veljati osmi dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Juršinci.
Št. 007-0002/2021-1
Juršinci, dne 22. 3. 2021
Župan
Občine Juršinci
Alojz Kaučič

PREDLOG
Na podlagi 14. člena Statuta Občine Juršinci in 5. odstavka 73. člena Poslovnika občinskega
sveta Občine Juršinci (Uradni vestnik Občine Juršinci št. 5/17 in 3/20) je Občinski svet Občine
Juršinci na …... redni seji dne ………. sprejel naslednji

SKLEP
Občinski svet Občine Juršinci sprejme Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za
obstoječo komunalno opremo v občini Juršinci, v predloženem besedilu.

Številka: 007-0002/2021-3
Datum: 22. 3. 2021

Alojz KAUČIČ
Župan Občine Juršinci
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IZHODIŠČA PRIPRAVE NAČRTA JAVNE
RAZSVETLJAVE

1

Načrt javne razsvetljave (NJR) občine Juršinci je izdelan v skladu z določili in zahtevami Uredbe o
mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Uradni list RS 81/07, 109/07, 62/10 in
46/13).
Uredba določa
⚫ ciljne vrednosti letne porabe električne energije svetilk, vgrajenih v razsvetljavo cest in
drugih nepokritih javnih površin;
⚫ mejne vrednosti električne priključne moči svetilk za razsvetljavo nepokritih površin, kjer se
izvajajo industrijske, poslovne in druge dejavnosti;
⚫ mejne vrednosti električne priključne moči za osvetljevanje fasad, kulturnih spomenikov in
objektov za oglaševanje;
⚫ mejne vrednosti za osvetljenost površin kulturnih spomenikov;
⚫ pogoje usmerjene osvetlitve kulturnih spomenikov;
⚫ mejne vrednosti za osvetljenost, ki jo povzročajo svetilke za razsvetljavo nepokritih površin
na varovanih prostorih stavb;
⚫ način ugotavljanja izpolnjevanja zahtev te uredbe;
⚫ prepoved uporabe, če svetloba seva v obliki snopov proti nebu ali površinam, ki svetlobo
odbijajo proti nebu;
⚫ ukrepe za zniževanje emisij svetlobe v okolje in
⚫ zavezance za zagotovitev obratovalnega monitoringa svetlobnega onesnaževanja.
Kataster javne razsvetljave vzpostavljata Zakon o urejanju prostora (Ur. l. RS 61/17) in Zakon o
prostorskem načrtovanju (Ur. L. RS št. 33/07, 70/08, 108/09, 80/10, 43/11, 57/12, 109/12, 76/14,
14/15 in 61/17). Zakon določa, da se v zbirnem katastru gospodarske javne infrastrukture vodijo
podatki o objektih gospodarske javne infrastrukture, ki so v lasti države, lokalne skupnosti in
privatnih družb.
Zbirne podatke o vrsti in tipu objekta (po CC-SI klasifikaciji) ter lokaciji objektov v prostoru in
njihovem upravljavcu vodi Geodetska uprava RS. Podatki vodijo v zbirnem katastru javne
infrastrukture na podlagi podatkov, ki so evidentirani v posameznih katastrih gospodarske javne
infrastrukture.
Pravilnik o vsebini in načinu vodenja zbirke podatkov o dejanski rabi prostora (Uradni list RS, 9/04,
7/11 in 33/19) določa vodenje in vzdrževanje zbirnega katastra gospodarske javne infrastrukture,
podeljevanje identifikacijskih oznak objektom gospodarske javne infrastrukture ter posredovanje
zbirnih podatkov v javni kataster.
Podatke o javni razsvetljavi občine Juršinci smo pridobili od:
⚫ Občine Juršinci:
⚫ Prostorski načrt občine.
⚫ Seznam in dolžina državnih in lokalnih cest ter
javnih poti v občini.
⚫ Stroške električne energije za javno razsvetljavo.
⚫ Seznam osvetljenih kulturnih objektov v občini.
⚫

Upravljavca JR – Andreja
Čeha s.p.:

⚫
⚫

Podatki o lokaciji JR;
Podatki o merilnih mestih.

⚫
⚫

Podatki o lokaciji JR;
Podatki o merilnih mestih.

Lokalna energetska agentura Spodnje Podravje
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⚫
⚫

Opredelitev vrste razsvetljave.
Opis karakteristik tipov razsvetljave.

⚫

Energije plus d.o.o.:

⚫

Dobava električne energije v kWh in priključnih
moči v kW.

⚫

Lastnega terenskega dela:

⚫
⚫
⚫
⚫
⚫

Fotografije vrste svetilk.
Fotografije vrste kandelabrov.
Podatki o številu svetilk.
Podatki o površini fasad kulturnih spomenikov.
Podatki o dolžini osvetljenih cest.

Ciljne vrednosti za razsvetljavo cest in javnih površin
Letna poraba elektrike vseh svetilk, ki so na območju posamezne občine vgrajene v razsvetljavo
občinskih cest in razsvetljavo javnih površin, ki jih občina upravlja, izračunana na prebivalca s
stalnim ali začasnim prebivališčem v tej občini, glede na določila iz Uredbe ne sme presegati ciljne
vrednosti 44,5 kWh/a na prebivalca.
Za leto 2019 je v občini Juršinci po podatkih pridobljenih s strani Energije plus d.o.o. znašala
poraba elektrike za javno razsvetljavo 84.964 kWh na leto, kar pri 2.367 prebivalcih znese 35,90
kWh/a na prebivalca.
V občini Juršinci je, glede na podatke iz terenskega štetja, 320 svetilk, od tega jih 250 ustreza
Uredbi o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja, ostalih 70 je potrebno ustrezno prilagoditi
oz. zamenjati. Skupna vgrajena moč JR je 30.246 W:
-

19.111 W moči imajo z Uredbo skladne svetilke;

-

11.235 W moči imajo vgrajene z Uredbo neskladne svetilke.

Občina mora izpolnjevati zahteve v zvezi z doseganjem ciljne vrednosti letne porabe električne
energije svetilk, vgrajenih v razsvetljavo občinskih cest in javnih površin, ki jih upravlja občina in
izpolnjevanje zahtev v zvezi z doseganjem ciljne vrednosti letne porabe električne energije svetilk,
vgrajenih v razsvetljavo državnih cest, se ugotavlja v postopku celovite presoje vplivov na okolje
programov in prostorskih načrtov, ki posredno ali neposredno vplivajo na letno porabo električne
energije pri obratovanju razsvetljave cest ali razsvetljave javnih površin.
Rešitev
Po zahtevah uredbe velja:
svetilke, ki ne ustrezajo zahtevam uredbe je potrebno zamenjati v predlaganem terminskem
planu;
specifična poraba električne energije ne sme preseči 44,5 kWh/a na prebivalca.
Izvedli smo analizo zamenjave tistih svetilk in sijalk, ki ne ustrezajo pogojem uredbe. To pomeni
zamenjavo 70 svetilk, s čemer znižamo specifično rabo energije na 26,62 kWh/a na prebivalca. Po
rekonstrukciji javne razsvetljave bo znašala poraba električne energije 63 kWh/a, kar pomeni 22 %
prihranke pri porabi in stroških 3.470 EUR/a.

Lokalna energetska agentura Spodnje Podravje
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2

PODATKI O IZDELOVALCU IN NAROČNIKU

2.1

Naročnik načrta javne razsvetljave

Občina je nastala 29.12.1994 in sicer iz celotnega območja KS Juršinci in naselja Hlaponci, ki je
prej spadalo pod KS Polenšak. Ozemlje občine zavzema del vinorodnega gričevja Slovenskih goric
na obeh straneh regionalne ceste Ptuj – Juršinci – Gornja Radgona, ter del Pesniške doline, meri
3.625 ha (36,25 km2), ima 2.367 prebivalcev in 670 gospodinjstev (vir: SURS). Gostota
prebivalstva je 65 oseb na km2. Občino Juršinci sestavlja 13 vasi oziroma naselij: Gabrnik,
Mostje, Sakušak, Rotman, Kukava, Zagorci, Gradiščak, Senčak pri Juršincih, Bodkovci,
Grlinci, Hlaponci, Juršinci in Dragovič.

Preglednica 2.1: Občinska izkaznica občine Juršinci (Občina Juršinci, 2020).
Naziv

Občina Juršinci

Ulica in hišna št.

Juršinci 3/b

Poštna št. in pošta

2256 Juršinci

Telefon

02/ 758 21 41

Telefax

02/ 532 14 21

Spletna stran

http://www.jursinci.si

Elektronska pošta

obcina.jursinci@jursinci.si

Župan

Alojz Kaučič

Direktorica občinske uprave

Mag. Saša Golob Hodnik

Občinski svet

⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫

Vesna Krampelj
Mag. Donald Rus
Ivan Toplak
Dragica Toš Majcen
Alojz Herga
Marko Toplak
Robert Horvat
Patricija Erhatič
Darko Bogša

Odbori in komisije

⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫

Nadzorni odbor;
Odbor za finance in proračun;
Odbor za družbene dejavnosti;
Odbor za komunalno infrastrukturo;
Odbor za drobno gospodarstvo in turizem;
Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo, prehrano in
zadružništvo;
Odbor za požarno varstvo.
Statutarna pravna komisija
Komisija za priznanja
Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
Komisija za elementarne nesreče
Uredniški odbor občinskega glasila

⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫

Središče občine

575147.65, 150572.62
46°29´42.1˝, 15°58´27.03˝

Lokalna energetska agentura Spodnje Podravje
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Višina

288,1 m

Obseg

29,79 km

Površina

36,26 km2

Število naselij

13

Število prebivalcev*

2.367

Povprečna starost

42,8

Število stanovanj

1.057

Povprečna ploščina stanovanj

80,5 m2

Stanovanjske površine

85.088,5 m2

Stanovanjske površine na
osebo

35,95 m2

Število gospodinjstev

852

Povprečna velikost
gospodinjstva

2,78

Število družin

589

Delovno aktivno prebivalstvo

57 %

Količina odpadkov zbranih z
202
javnim prevozom (tone)
(Vir: Statistični urad RS, http://www.stat.si/pxweb/Database/Obcine/Obcine.asp.).

Občina Juršinci je ena manjših občin v Sloveniji, saj meri 36,26 km2, v njej pa prebiva 2.367
prebivalcev. Leži v severovzhodnem delu Slovenije. Ozemlje občine zavzema del vinorodnega
gričevja Slovenskih goric na obeh straneh ceste Ptuj - Juršinci- Gornja Radgona, ter del Pesniške
doline. Po pobočjih ter slemenih ležijo vinogradi. Prebivalci se pretežno ukvarjajo s kmetijstvom,
vinogradništvom ter sadjarstvom. Zaradi konfiguracije terena ni večjih kmetijskih kompleksov.
Občina Juršinci meji na severu na občino Sveti Andraž v Slovenskih goricah, Sveti Jurij, Ljutomer,
na vzhodu na občino Sveti Tomaž, na jugo občino Dornava, na jugozahodu občino Ptuj, na zahodu
pa na občino Destrnik.

Lokalna energetska agentura Spodnje Podravje
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2.2

Izdelovalec načrta javne razsvetljave

Lokalna energetska agentura Spodnje Podravje
Zavod za promocijo in pospeševanje trajnostnega energetskega razvoja
Prešernova 18
2250 Ptuj
Direktor: doc.dr. Janez Petek
Sodelavci: Vlado Šiško, univ.dipl.inž.el.
Kristijan Medved, dipl.inž.el.
Matična številka: 2322331
Davčna številka: SI28218728
LEA Spodnje Podravje je ustanovljena v skladu z vladno politiko o energetski učinkovitosti in izrabi
obnovljivih virov energije, opredeljeni v sprejeti Resoluciji Nacionalnega Energetskega Programa
(ReNEP), kjer je izgradnja na lokalni in regionalni ravni ena od prioritet izvedbenega programa.
Prav tako je delovanje LEA Spodnje Podravje v skladu s smernicami Evropske unije na danem
področju.
LEA Spodnje Podravje pripravlja ter izvaja projekte in aktivnosti, ki so v podporo javni upravi,
podjetjem in gospodinjstvom/občanom in sicer na področju učinkovite rabe energije, povečanja
uvajanja in rabe obnovljivih virov energije, uporabo in kar najboljše izkoriščanje lokalnih
energetskih virov, promocij učinkovitejšega ter okolju prijaznejšega prometa – in s tem prispeva k
trajnostnemu razvoju regije. Sem spadajo naslednje aktivnosti:
izdelava študij izvedljivosti na področju URE in OVE;
izdelava razširjenih energetskih pregledov stavb in industrijskih procesov;
izdelava energetskih izkaznic;
pregled klimatizacijskih sistemov;
izdelava lokalnih energetskih konceptov;
izdelava načrtov javne razsvetljave;
izdelava celostnih prometnih strategij;
projektiranje in tehnično svetovanje s področja URE in OVE;
izvajanje lokalnih, nacionalnih in EU projektov s področja URE, OVE in mobilnosti;
izvajanje energetskega upravljanja občin vključno z energetskim knjigovodstvom;
tehnično in drugo svetovanje pri URE in OVE;
priprava vlog in sodelovanje pri pridobivanju subvencij, podpor in kohezijskih sredstev pri
energetskih prenovah, novogradnjah ipd.;
iskanje možnih investitorjev v URE in OVE.

3

VRSTE SVETILK IN SIJALK

Kompaktne flouroscente žarnice v nasprotju s klasičnimi žarnicami ne oddajajo svetlobe z
žarenjem, ampak z luminiscenco oz. sevanjem. V primerjavi s klasičnimi žarnicami pomenijo
Lokalna energetska agentura Spodnje Podravje
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revolucionarno novost, saj so energijsko zelo učinkovite. V primerjavi s klasičnimi žarnicami imajo
naslednje prednosti:
⚫
⚫
⚫

življenjska doba je 10.000 h;
20 W kompaktna žarnica proizvede toliko svetlobe kot 100 W klasična žarnica, kar pomeni
nižjo porabo energije;
kompaktna žarnica proizvede manj toplote.

Slika 3.1: Primer floruscentne sijalke.
Visokotlačna natrijeva sijalka deluje podobno kot fluorescenčna, le da ima manjši delež UV
svetlobe - vseeno ima fluorescentni premaz. Svetlobni izkoristek: do 60 lm/W. Življenjska doba:
nad 15.000 h. Moči so do 400 W. Ima izrazit črtni spekter. Faktor primerljivosti barve: 23 % - 55 %.
Temperatura barve: 2000 K - 4000 K. Zaradi višjega tlaka v gorilniku dobimo poleg izrazitih Na črt
tudi zvezni del spektra.

Slika 3.2: Primer visokotlačnih natrijevih sijalk.
Visokotlačne živosrebrne sijalke so zelo pogosta na podeželju in sicer v močnejših svetilkah
starejšega datuma. Njihova svetloba ima modrikasto zelen odtenek. Precejšen del energije oddajo
v ultravijoličnem delu spektra, zaradi česar še posebej privlačijo žuželke – bolj kot flouroscentne in
Lokalna energetska agentura Spodnje Podravje
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mnogo bolj kot natrijeve sijalke. Imajo nižji izkoristek kot prej omenjena tipa. Svetilke se pogosto
napolnijo z žuželkami, kar dodatno znižuje svetlobni izkoristek. Izkoristek z leti občutno pada in
večkrat je mogoče videti živosrebrne sijalke, ki še samo brlijo.

Slika 3.3: Primer visokotlačne živosrebrne sijalke.
Metalhalogene sijalke imajo visok izkoristek (lm/W). Značilna je velika izbira glede na moč in
dimenzije, dober do zelo dober barvni videz, nekatere tudi za uporabo v odprtih nezaščitenih
svetilkah, uporabne tudi v zelo modernih svetilkah majhnih dimenzij, odlične za akcentno
razsvetljavo in uporabo v reflektorjih. Njihova pomanjkljivost je, da jih ni možno regulirati, relativno
visoka cena vendar pogosto upravičena zaradi uporabnosti, deluje na predstikalnih napravah z
vžigalno napravo. Uporabljajo se v trgovskih lokalih za reflektorsko osvetljevanje prodajnih polic, v
hodnikih, v industrijskih halah, športnih dvoranah in telovadnicah, športnih igriščih ipd. Moči so od
20 W do 3.500 W in več.

Slika 3.4: Primer metalhalogene sijalke.
LED svetila (svetleče diode)
LED svetilke so energetsko najučinkovitejše svetilke, ki se dobijo na tržišču. Pri enaki svetilnosti
porabijo za 60 % do 70 % manj električne energije in moči. Tako lahko zamenjamo 100 W svetilko
(metal halogeno, živosrebrno ali natrijevo visokotlačno) z ustrezno LED svetilko moči 26 W do 32
W. Barva svetlobe je med 3.000 K in 4.200 K. Življenjska doba kvalitetnih LED svetilk je 100.000 ur
ali več. Svetilke je mogoče opremiti z ustrezno regulacijo, tako da po potrebi svetilke senčimo
Lokalna energetska agentura Spodnje Podravje
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(znižujemo moč in svetlobni tok) ali ugašamo vsako drugo oz. ugašamo določen čas, odvisno od
zakonskih zahtev in potreb.

Slika 3.5: LED svetilka.

4

ANALIZA STANJA JAVNE RAZSVETLJAVE OBČINE
JURŠINCI

Stanje javne razsvetljave Juršinci smo povzeli po podatkih pridobljenih od občine Juršinci,
dobavitelja električne energije Energije plus d.o.o., z ogledom javne razsvetljave na terenu ter po
podatkih od upravljavca JR Občine Juršinci.

4.1

Upravljalec javne razsvetljave

V letu 2020 je koncesionar za vzdrževanje JR občine Juršinci Cestno podjetje Ptuj d.o.o. in
za njega Andrej Čeh, s.p.
ČEH ANDREJ s.p. ELEKTROINSTALACIJE IN MERITVE
Rotman 58 A
2256 Juršinci
GSM: (041) 452 440
Tel: (02) 758 26 11
E-mail: andrej.ceh@amis.net
Direktor: Čeh Andrej
IBAN: SI56 0423 6011 0496 403
Davčna številka: 81268831
ID zavezanca za DDV: SI81268831
Lokalna energetska agentura Spodnje Podravje
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Pravni status: Samostojni podjetnik posameznik s.p.
Kadrovski potencial: 2
Poslovna tradicija: 1986
Občina: Juršinci
Upravna enota: Ptuj
Dejavnost: F 43.210 INŠTALIRANJE ELEKTRIČNIH NAPELJAV IN NAPRAV
Pretežna dejavnost: Storitve

4.2

Opredelitev vrste razsvetljave

Načrt se osredotoča na javno razsvetljavo v občini Juršinci. Za javno razsvetljavo se štejejo objekti
in naprave, ki služijo osvetljevanju javnih površin in javnih cest (elektro omarice, drogovi, svetilke,
energetski kabli, drugi pripadajoči elementi potrebni za nemoteno obratovanje javne razsvetljave).
V občini Juršinci je glede na podatke iz terenskega štetja 320 svetil, od tega jih 250 ustreza Uredbi
o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja, ostalih 70 je potrebno ustrezno prilagoditi oz.
zamenjati.
Svetila so na samostojnih stebrih in na stebrih drugih infrastruktur (elektrike, telefona). V grobem bi
lahko sistem razdelili v nekaj sistemov in sicer dva sistema sta v naselju Juršinci, ostali pa v
Zagorcih, Gabrniku, Sakušaku, Mostjeh, Grlincih in Hlaponcih. Preglednica 4.1 vsebuje tipe sijalk
v posameznih svetilkah, preglednica 4.2 pa vrste kandelabrov-stebrov. Tipi svetilk so podani v
preglednici 4.3, iz nje je razvidno, da je v občini Juršinci vgrajeno 20 različnih vrst svetilk.
Preglednica 4.1: Vrste sijalk v JR občine Juršinci.
TIP SIJALKE

VT Na
VTF
Na
H
Fluo
MH
LED

POMEN

Visokotlačna natrijeva
Živosrebrna
Nizkotlačna natrijeva
Visokotlačna živosrebrna
Fluorescentna (PL-L)
Metalhalogena
Svetleča dioda

Preglednica 4.2: Tip in število drogov v Občini Juršinci.
Betonski
Konzola
Kovinski
Lesen
SKUPAJ

0
5
301
14
320

Lokalna energetska agentura Spodnje Podravje
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Preglednica 4.3: Tip svetil v JR občine Juršinci.
Fotografija tipov svetilk

Vrsta in opis

Številka in
barva tipa

Tip svetilke PHILIPS

TIP 1

Moč sijalke in dušilke:
2 x 18 W.
Sijalka: Na.
Število svetilk: 15.
Kandelaber: kovinski.

Ustreznost po novi uredbi: DA.
Ukrep: Preveriti naklon in po potrebi
nastaviti na 90°.

Tip svetilke: SITECO ST 100

TIP 2

Moč sijalke in dušilke: 100 W.
Sijalka: Flouroscentna.
Število svetilk: 56.
Kandelaber: Kovinski.

Ustreznost po novi uredbi: DA.
Ukrep: Ustrezno nastaviti naklon na 0°.

Lokalna energetska agentura Spodnje Podravje
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Tip svetilke: SITECO ST 100 STARA TIP 3
Moč sijalke in dušilke:
100 W.
Sijalka: Flouroscentna.
Število svetilk: 3.
Ustreznos po novi uredbi: NE.
Ukrep: Potrebno zamenjati steklo z
ravnim steklom in ustrezno nastaviti
kot na 0° ali zamenjati celotno svetilko.

Tip svetilke: Okrasna

TIP 4

Moč sijalke in dušilke: 125 W.
Sijalka: VTF125
Vrsta sijalke: VT Na.
Število svetilk: 47
Ustreznost po novi uredbi: DA
Ukrep: -

Tip svetilke: BUČKA VTF 125

TIP 5

Moč sijalke in dušilke: 125 W.
Vrsta sijalke VT Na.
Število svetilk: 19.
Ustreznost po novi uredbi: NE.
Ukrep: Z ustrezno zamenjati.

Lokalna energetska agentura Spodnje Podravje
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Tip svetilke: Reflektor cerkev.

TIP 6

Moč sijalke in dušilke: 400 W.
Vrsta sijalke: Metalhalogena.
Število svetilk: 2.
Ustreznost po novi uredbi: DA.
Ukrep: ustrezno nastaviti osvetljenost
cerkve. Razsipanje svetlobe: >95 %.

Tip svetilke: OKRASNA Z
OKROGLIM STEKLOM

TIP 7

Moč sijalke in dušilke: 125 W.
Vrsta sijalke VT Na.
Število svetilk: 8.
Kandelaber: Kovinski.

Ustreznost po novi uredbi: NE.
Ukrep: Zamenjati svetilke in stekla z
ravnim steklom.

Lokalna energetska agentura Spodnje Podravje
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Tip svetilke: elektrokovina KN 125

TIP 8

Moč sijalke in dušilke: 125 W
Vrsta sijalke: VT Na.
Število svetilk: 1

Ustreznost po novi uredbi: NE.
Ukrep: Zamenjati.

Tip svetilke: GEOLED cayman 25 W TIP 9
Moč sijalke in dušilke: 25 W.
Sijalka: LED.
Število svetilk: 10.

Ustreznost po novi uredbi: DA
Ukrep: preveriti naklon in po potrebi
nastaviti na 0°.

Lokalna energetska agentura Spodnje Podravje

17/43

Načrt javne razsvetljave Občine Juršinci

Tip svetilke:Siteco CX100

TIP 10

Moč sijalke in dušilke: 100 W.
Vrsta sijalke: VT Na.
Število svetilk: 45.
Ustreznost po novi uredbi: Da
Ukrep: Preveriti naklon in po potrebi
nastaviti na 0°.

Tip svetilke: Siteco CX100

Tip 11

Moč sijalke in dušilke: 100 W.
Vrsta sijalke: VT Na.
Število svetilk: 15.

Ustreznost po novi uredbi: NE.
Ukrep: Zamenjati v celoti.

Tip svetilke: Tenis LED reflector.

TIP 12

Moč sijalke in dušilke: 300 W.
Vrsta sijalke: LED.
Število svetilk: 4.
Kandelaber: kovinski.

Ustreznost po novi uredbi: DA.

Lokalna energetska agentura Spodnje Podravje
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Tip svetilke: Asfaltno igrišče
reflector 400 W

TIP 13

Moč sijalke in dušilke: 400 W.
Sijalka Metalhalogena.
Število svetilk: 9.

Ustreznost po novi uredbi: NE.
Ukrep: Zamenjati reflektor.

Tip svetilke: Philips Cleraway gen 2 TIP 14
BGP307
Moč sijalke in dušilke: 28 W.
Vrsta sijalke: LED.
Število svetilk: 54.
Ustreznost po novi uredbi: DA.

Tip svetilke: LED Lawn spike Light
5W

TIP 15

Moč sijalke in dušilke: 5 W.
Vrsta sijalke: LED.
Število svetilk: 6.

Ustreznost po novi uredbi: Preveriti z
meritvami.
Ukrep: Izvesti meritve.
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Tip svetilke: Elektrokovina CF

TIP 16

Moč sijalke in dušilke: 125 W.
Število svetilk: 13.
Vrsta sijalke: VT Na.
Ustreznost po novi uredbi: NE.
Ukrep: Zamenjati svetilke.

Tip svetilke: Philips FGS Ravno
steklo

TIP 17

Moč sijalke in dušilke: 2 x 18 W.
Sijalka: LED.
Število svetilk: 9.
Kandelaber: Kovinski.

Ustreznost po novi uredbi: DA.
Ukrep: Preveriti in po potrebi ustrezno
nastaviti naklon na 0°.

Tip svetilke: LED GRAH 30 W

TIP 18

Moč sijalke in dušilke: 30 W.
Sijalka: LED.
Število svetilk: 1.
Kandelaber: Kovinski.

Ustreznost po novi uredbi: DA.

Lokalna energetska agentura Spodnje Podravje
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Tip svetilke: REFLEKTOR 50 W
OPTONICA

TIP 19

Moč sijalke in dušilke: 50 W
Vrsta sijalke: LED.
Število svetilk: 2

Ustreznost po novi uredbi: NE.
Ukrep: Potrebno izvesti meritve.

Tip svetilke: Reflektor Puhov muzej TIP 20
Moč sijalke in dušilke: 400 W.
Število svetilk: 1.

Ustreznost po novi uredbi: NE.
Ukrep: Izvesti meritve.

4.3

Lokacije javne razsvetljave

Svetilke so priključene na 9 merilnih mestih. Evidenca merilnih mest je razvidna iz podatkov o
porabi električne energije po merilnih mestih, ki jih vodi Energija plus d.o.o. Poraba in stroški
električne energije po prižigališčih so razvidni iz preglednic 4.4, 4.5 in 4.6.

Lokalna energetska agentura Spodnje Podravje
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Preglednica 4.3: Poraba in stroški električne energije po prižigališčih za leto 2017.
Odjemno mesto

Poraba v KWh/a

Stroški brez DDV v EUR/a Stroški z DDV v EUR/a

TP-058 SAKUŠAK BŠ
Grlinci BŠ
Hlaponci 13A

9.393,00
3.806,00
8.998,00

1.226,18
550,34
1.114,57

1.495,94
671,41
1.359,78

Zagorci BŠ

1.352,15

278,65

339,95

Brstje 2C
Spomenik Mostje,
Mostje 7
Spomenik Gabrnik BŠ
JR in Bič Juršinci 3
Juršinci 2
SKUPAJ

2.848,00

468,22

571,23

445,67
5.811,00
29.982,00
18.211,00
80.846,82

354,01
723,74
3.048,45
2.125,47
9.889,63

431,89
882,96
3.719,11
2.593,07
12.065,35

Preglednica 4.4: Poraba in stroški električne energije po prižigališčih za leto 2018.
Odjemno mesto
TP-058 SAKUŠAK BŠ
Grlinci BŠ
Hlaponci 13A

Poraba v KWh/a
Stroški brez DDV v EUR/a Stroški z DDV v EUR/a
10.896,00
1.418,56
1.730,64
4.293,00
625,27
762,83
9.247,00
1.215,47
1.482,87

Zagorci BŠ

1.219,00

302,18

368,66

Brstje 2C
Spomenik Mostje,
Mostje 7

2.950,04

540,77

659,74

75,76

322,03

392,88

3.888,48
35.544,00
12.635,00
80.748,28

576,16
3.827,62
1.655,01
10.483,07

702,92
4.669,70
2.019,11
12.789,35

Spomenik Gabrnik BŠ
JR in Bič Juršinci 3
Juršinci 2
SKUPAJ

Preglednica 4.5: Poraba in stroški električne energije po prižigališčih za leto 2019.
Odjemno mesto
TP-058 SAKUŠAK BŠ
Grlinci BŠ
Hlaponci 13A
Zagorci BŠ
Brstje 2C
Spomenik Mostje, Mostje 7
Spomenik Gabrnik BŠ
JR in Bič Juršinci 3
Juršinci 2
SKUPAJ

Poraba v KWh/a
Stroški brez DDV v EUR/a Stroški z DDV v EUR/a
11.456,00
1.452,35
1.771,87
4.363,00
672,35
820,27
8.843,00
1.156,43
1.410,84
1.168,00

259,20

316,22

2.950,04
58,35
8.000,00
36.974,00
11.152,00
84.964,40

540,77
341,51
1.121,69
3.903,96
1.558,36
11.006,62

659,74
416,64
1.368,46
4.762,83
1.901,20
13.428,08
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Preglednica 4.6: Mesečna poraba in stroški električne energije za odjemno mesto TP-058
Sakušak BŠ za leto 2019.
2019 Poraba v kWh Stroški v EUR Stroški z DDV v EUR
Januar
1.476,00
171,82
209,62
Februar
1.083,00
133,47
162,83
Marec
882,00
113,85
138,90
April
742,00
100,18
122,22
Maj
543,00
80,76
98,53
Junij
387,00
65,54
79,96
Julij
492,00
75,78
92,45
Avgust
703,00
96,37
117,57
September
934,00
118,93
145,09
Oktober
1.229,00
148,07
180,65
November
1.426,00
167,30
204,11
December
1.559,00
180,28
219,94
Skupaj
11.456,00
1.452,35
1.771,87
Preglednica 4.7: Mesečna poraba in stroški električne energije za odjemno mesto Grlinci BŠ za
leto 2019.
2019 Poraba v kWh Stroški v EUR Stroški z DDV v EUR
Januar
348,00
49,48
60,37
Februar
315,00
46,25
56,43
Marec
348,00
49,48
60,37
April
337,00
48,40
59,05
Maj
348,00
49,48
60,37
Junij
308,00
72,67
88,66
Julij
368,00
51,42
62,73
Avgust
368,00
51,42
62,73
September
356,00
50,26
61,32
Oktober
199,00
31,79
38,78
November
355,00
89,76
109,51
December
713,00
81,94
99,97
Skupaj
4.363,00
672,35
820,27
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Preglednica 4.8: Mesečna poraba in stroški električne energije za odjemno mesto Hlaponci 13A
za leto 2019.
2019 Poraba VT v kWh Poraba MT v kWh Skupaj v KWh
Stroški v EUR Stroški z DDV v EUR
Januar
561,00
562
1.123,00
134,14
163,65
Februar
414,00
467
881,00
110,50
134,81
Marec
338,00
427
765,00
99,18
121,00
April
220,00
340
560,00
79,17
96,59
Maj
144,00
311
455,00
68,93
84,09
Junij
88,00
224
312,00
54,97
67,06
Julij
131,00
242
373,00
60,93
74,33
Avgust
183,00
384
567,00
77,91
95,05
September
296,00
414
710,00
93,82
114,46
Oktober
425,00
453
878,00
110,56
134,88
November
544,00
532
1.076,00
129,89
158,47
December
556,00
587
1.143,00
136,43
166,44
Skupaj
3.900,00
4.943,00
8.843,00
1.156,43
1.410,84
Preglednica 4.9: Mesečna poraba in stroški električne energije za odjemno mesto Zagorci BŠ za
leto 2019.
2019 Poraba VT v kWh Poraba MT v kWh Skupaj v KWh
Stroški v EUR Stroški z DDV v EUR
Januar
74,00
78,00
152,00
26,84
32,74
Februar
53,00
65,00
118,00
23,53
28,71
Marec
36,00
49,00
85,00
20,31
24,78
April
50,00
68,00
118,00
23,53
28,71
Maj
0,00
28,00
28,00
14,74
17,98
Junij
9,00
26,00
35,00
15,43
18,82
Julij
14,00
30,00
44,00
16,31
19,90
Avgust
19,00
45,00
64,00
18,26
22,28
September
33,00
55,00
88,00
20,60
25,13
Oktober
54,00
66,00
120,00
24,09
29,39
November
69,00
81,00
150,00
27,00
32,94
December
74,00
92,00
166,00
28,56
34,84
Skupaj
485,00
683,00
1.168,00
259,20
316,22
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Preglednica 4.10: Mesečna poraba in stroški električne energije za odjemno mesto Brstje 2C za
leto 2019.
2019 Poraba v kWh Stroški v EUR
Stroški z DDV v EUR
Januar
172,00
49,48
60,37
Februar
155,00
30,63
37,37
Marec
172,00
32,29
39,39
April
166,00
31,71
38,69
Maj
685,04
130,86
159,65
Junij
224,00
37,37
45,59
Julij
232,00
38,16
46,56
Avgust
232,00
38,16
46,56
September
224,00
37,37
45,59
Oktober
232,00
38,51
46,98
November
224,00
37,72
46,02
December
232,00
38,51
46,98
Skupaj
2.950,04
540,77
659,74
Preglednica 4.11: Mesečna poraba in stroški električne energije za odjemno mesto Mostje 7 za
leto 2019.
2019 Poraba v kWh Stroški v EUR Stroški z DDV v EUR
Januar
6,00
26,61
32,46
Februar
6,00
26,61
32,46
Marec
6,00
26,61
32,46
April
5,75
25,50
31,11
Maj
5,00
26,51
32,34
Junij
5,00
26,51
32,34
Julij
5,00
26,51
32,34
Avgust
5,00
26,51
32,34
September
5,00
26,51
32,34
Oktober
9,60
50,89
62,09
November
0,00
26,37
32,17
December
0,00
26,37
32,17
Skupaj
58,35
341,51
416,64
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Preglednica 4.12: Mesečna poraba in stroški električne energije za odjemno mesto Gabrnik BŠ za
leto 2019.

2019 Poraba v kWh Stroški v EUR Stroški z DDV v EUR
Januar
291,00
43,91
53,57
Februar
263,00
41,18
50,24
Marec
291,00
43,91
53,57
April
282,00
43,04
52,51
Maj
1.257,00
191,84
234,04
Junij
428,00
59,04
72,03
Julij
348,00
56,49
68,92
Avgust
1.177,00
106,93
130,45
September
911,00
114,94
140,23
Oktober
1.039,00
127,78
155,89
November
1.204,00
143,88
175,53
December
1.254,00
148,75
181,48
Skupaj
8.000,00
1.121,69
1.368,46
Preglednica 4.13: Mesečna poraba in stroški električne energije za odjemno mesto Juršinci 3 za
leto 2019.
2019 Poraba VT v kWh Poraba MT v kWh Skupaj v KWh Stroški v EUR Stroški z DDV v EUR
Januar
1.375,00
2.826,00
4.201,00
434,53
530,13
Februar
965,00
2.307,00
3.272,00
343,88
419,53
Marec
868,00
2.410,00
3.278,00
344,46
420,24
April
626,00
2.241,00
2.867,00
304,33
371,28
Maj
410,00
2.171,00
2.581,00
276,42
337,23
Junij
247,00
1.830,00
2.077,00
227,23
277,22
Julij
343,00
1.843,00
2.186,00
237,87
290,20
Avgust
405,00
2.057,00
2.462,00
264,82
323,08
September
632,00
2.121,00
2.753,00
293,22
357,73
Oktober
942,00
2.262,00
3.204,00
337,58
411,85
November
1.230,00
2.477,00
3.707,00
386,67
471,74
December
1.408,00
2.978,00
4.386,00
452,95
552,60
Skupaj
9.451,00
27.523,00
36.974,00
3.903,96
4.762,83
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Preglednica 4.14: Mesečna poraba in stroški električne energije za odjemno mesto Juršinci 2 za
leto 2019.

Januar
Februar
Marec
April
Maj
Junij
Julij
Avgust
September
Oktober
November
December
Skupaj

4.4

Poraba v kWh
1.442,00
1.097,00
957,00
748,00
602,00
428,00
540,00
800,00
939,00
1.300,00
1.459,00
1.585,00
11.152,00

Stroški v
Stroški z DDV
EUR
v EUR
173,77
212,00
140,10
170,92
126,43
154,24
105,85
129,14
91,79
111,98
74,81
91,27
85,73
104,59
111,10
135,54
124,66
152,09
160,27
195,53
175,78
214,45
188,07
229,45
1.558,36
1.901,20

Dolžina osvetljenih cest

Glede na Odlok o kategorizaciji občinskih cest v občini Juršinci (Uradni vestnik Občine Juršinci
XII/3) delimo občinske ceste na lokalne ceste (s skrajšano oznako LC) in javne poti (s skrajšano
oznako JP). LC so ceste med naselji v občinami ter med naselji v občini in naselji v sosednjih
občinah. JP so poti v naseljih in med naselji.
Občina Juršinci razpolaga s cestami opredeljenimi v Preglednici 4.15. Glede na pridobljene
podatke je skupna dolžina cest in javnih poti v občini 93,4 km, od tega jih je, glede na ugotovljeno
stanje na terenu, osvetljenih 12,62 km oz. 13,51 %.

Lokalna energetska agentura Spodnje Podravje

27/43

Načrt javne razsvetljave Občine Juršinci

Preglednica 4.15: Kategorizacija, dolžina in osvetljenost cest v Občini Juršinci.
Skupna dolžina
Osvetljena
Delež
cest v km
dolžina cest v km osvetljenosti v %
20,50
4,31
21,02

Kategorizacija cest
Državne ceste
Avtoceste - AC
Hitre ceste (z deljenim cestiščem - HC
Hitre ceste (brez deljenega cestišča) - H1HC
Glavne ceste I - G1
Glavne ceste II - G2
Regionalne ceste I - R1
Regionalne ceste II - R2
Regionalne ceste III - R3
Regionalne turistične ceste - RT
Občinske ceste
Lokalne ceste - LC
Glavne mestne ceste - LG
Zbirne mestne ceste - LZ
Mestne (krajevne) ceste - LK
Javne poti - JP
Javne poti za kolesarje - KJ
Javne ceste v Občini Juršinci SKUPAJ

20,50

4,31

72,90
20,40

8,31
8,31

11,40

12,62

13,51

52,50
93,40

Ploščina osvetljenih nepokritih javnih površin

4.5

Med nepokrite javne površine spadajo parkirišča in igrišča v lasti občine in športnih društev.
Preglednica 4.16 prikazuje skupno ploščino osvetljenih javnih površin v občini Juršinci.
Preglednica 4.16: Površina osvetljenih javnih površin v Občini Juršinci.
Javna površina

Ploščina
(m2)

Osvetljena ploščina
(m2)

Delež osvetljenosti
(%)

Parkirišča

1.260

1.100

87

Športna igrišča

3.380

0

0

Skupaj

4.640

1.100

24

V občini Juršinci med osvetljene nepokrite javne površine spadajo parkirišča navedena v
preglednici 4.17, vendar nobeno izmed parkirišč ni direktno osvetljeno z javno razsvetljavo.
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Preglednica 4.17: Ploščina parkirišč in osvetljenost.
Parkirišča

Ploščina
(m2)

Osvetljena ploščina
(m2)

Delež osvetljenosti
(%)

Parkirišče pri cerkvi

160

0

0

Parkirišče pri vežici

830

830*

100

Parkirišče pri krožišču

270

270*

100

1.260

1.100

87

SKUPAJ

* Parkirišče osvetljujejo svetilke ob cesti – samo parkirišče nima urejene lastne razsvetljave.
Vir: Prostorski informacijski sistem (Geodetska uprava RS, 2009), podatki občinske uprave, lastne meritve.

Zraven parkirišč vključujemo v načrt javne razsvetljave tudi vsa igrišča v lasti občine Juršinci in
športnih društev. Njihova skupna in osvetljena ploščina je navedena v preglednici 4.18. Občina
Juršinci razpolaga z športnimi površinami v skupni ploščini 3.380 m2. Razsvetljeno je edino
betonsko igrišče pri ribniku, vendar osvetljava ne spada po javno razsvetljavo, saj z njo upravlja
Športno društvo Juršinci, zajeta pa je v terminski plan rekonstrukcije.
Preglednica 4.18: Ploščina površin za šport in osvetljenost.
Športne površine

Ploščina
(m2)

Igrišče pri ribniku - travno

Osvetljena ploščina
(m2)

Delež osvetljenosti
(%)

1.400

0

0

980*

980

100

Igrišče ob šoli

1.000

0

0

SKUPAJ

3.380

0

29

Igrišče pri ribniku - betonsko

* Igrišče je sicer osvetljeno z 6 reflektorji po 400 W, vendar je lastnik Športno društvo Juršinci, razsvetljava je
priklopljena na objekt ŠD in se ne vodi pod javno razsvetljavo občine, je pa zajeto v načrt in terminski plan
rekonstrukcije.

4.6

Ploščina osvetljenih fasad in kulturnih spomenikov

V javno razsvetljavo fasad in kulturnih spomenikov v občini Juršinci spada osvetljava cerkve v
središču naselja Juršinci, krožišče v Gabrniku in Puhovega muzeja.

Cerkev Sv. Lovrenca - Juršinci (slika 4.1)
Ploščina ovoja:

915 m2

Osvetljena ploščina:

450 m2

Delež osvetljene ploščine:

49 %

Skulptura na krožišču Gabrnik (slika 4.2)

Ploščina skulpture:

3 m2

Osvetljena ploščina:

2,5 m2

Delež osvetljene ploščine:

83 %

Lokalna energetska agentura Spodnje Podravje

29/43

Načrt javne razsvetljave Občine Juršinci
Puhov muzej (sliki 4.3 in 4.4)

Ploščina ovoja:

999 m2

Osvetljena ploščina:

104 m2

Delež osvetljene ploščine:

10 %

Slika 4.1: Osvetljenost ovoja cerkve Svetega Lovrenca - Juršinci.

Slika 4.2: Osvetljenost skulpture na krožišču v Gabrniku.
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Slika 4.3: Osvetljenost Puhovega muzeja.

Slika 4.4: Osvetljenost Puhovega muzeja.

4.7

Razsvetljava objektov za oglaševanje

Občina Juršinci ne razpolaga z osvetljenimi objekti za oglaševanje.
4.8

Električna moč in število svetilk

Skupno število svetilk občini Juršinci je 320, njihova skupna moč je 30.346 W. Izvedli smo analizo
javne razsvetljave in vseh svetilk, barvna lestvica po tipih svetilk je prikazana v preglednici 4.19,
preglednica 4.20 prikazuje seznam svetilk JR in lastnosti.
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Preglednica 4.19: Vrste svetilk sistema JR Občine Juršinci.
Zap. št. Tip luči
Tip 1
Philips 2 x 18 W
Tip 2
Siteco ST 100 nova 100 W
Tip 3
Siteco ST 100 STARA 70 W
Tip 4
Okrasna skladna VTF 125
Tip 5
Bučka VTF 125
Tip 6
Reflektor cerkev 400 W
Tip 7
Okrasna neskladna
Tip 8
Elektrokovina KN 125
Tip 9
GEOLED CAYMAN 25 W
Tip 10
Siteco CX 100 nova
Tip 11
Siteco CX 100 stara
Tip 12
Tenis igrišče Juršinci reflektor led 300 W
Tip 13
Asfalt igrišče Juršinci reflektor 400 W
Tip 14
Philips clearWay gen 2 BGP307 28 W
Tip 15
LED Lawn Spike Light 5 W, krožni Gabrnik, Puhov muzej
Tip 16
Elektrokovina CF 125 W
Tip 17
Philips FGS ravno steklo 2 X 18 W
Tip 18
LED grah 30 W
Tip 19
Reflektor Puhov muzej 1 x 50 W
Tip 20
Reflektor Puhov muzej 2 x 400 W

Barva

Preglednica 4.20: Pregled svetilk in tehnične lastnosti.
Barva
Tip 1
Tip 2
Tip 3
Tip 4
Tip 5
Tip 6
Tip 7
Tip 8
Tip 9
Tip 10
Tip 11
Tip 12
Tip 13
Tip 14
Tip 15

Tip luči
Philips 2 x 18 W
SitecoST 100 nova 100 W
Siteco ST 100 STARA 70 W
Okrasna skladna VTF 125
Bučka VTF 125
Reflektor cerkev 400 W
Okrasna neskladna
Elektrokovina KN 125
GEOLED CAYMAN 25 W
Siteco CX 100 nova
Siteco CX 100 stara
Tenis igrišče Juršinci
reflektor LED 300 W
Asfalt igrišče Juršinci
reflektor 400 W
Philips clearWay gen 2
BGP307 28 W
LED Lawn Spike Light 5 W,

Lokalna energetska agentura Spodnje Podravje

Skladnost
Skladna
Skladna
Neskladna
Skladna
Neskladna
Neskladna
Neskladna
Neskladna
Skladna
Skladna
Neskladna

moč svetilke število skupna moč
(W)
luči
(W)
36
15
540
100
56
5.600
70
3
210
125
47
5.875
125
19
2.375
400
2
800
125
8
1.000
125
1
125
25
10
250
70
45
3.150
100
15
1.500

Skladna

300

4

1.200

Neskladna

400

9

3.600

28
5

54
6

1.512
30

Skladna
Skladna
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krožni Gabrnik, Puhov muzej
Tip 16
Tip 17
Tip 18
Tip 19
Tip 20

Elektrokovina CF 125 W
Philips FGS ravno steklo 2 X
18 W
LED Grah 30 W
Reflektor Puhov muzej 1 x
50 W
Reflektor Puhov muzej 2 x
400 W

Neskladna

125

13

1.625

Skladna
Skladna

36
30

9
1

324
30

Neskladno

50

2

100

Neskladno
Skupaj

400

1
320

400
30.246

Iz preglednice 4.20 sledi:
skupno število svetilk je 320;
število svetilk, ki ustreza zahtevam uredbe je 250;
število svetilk, ki ne ustreza zahtevam Uredbe je 70.
Sistem JR ni opremljen z regulacijo, vendar popolnoma izklopijo javno razsvetljavo od
23:00 do 5:00 razen:
odjemnega mesta Sakušek (15 svetilk tipa 14 in 2 svetilki tipa 17);
odjemnega mesta Gabrnik (35 svetilk tipa 14, 5 svetilk tipa 15 in 5 svetilk tipa 2;
odjemnega mesta 2 - Regionalne ceste III - R3, 15 svetilk tipa 1, 41 svetilk tipa 2, 3
svetilke tipa 4 in 10 svetilk tipa 9.
Po terenskem ogledu smo izračunali skupno moč JR 30,246 kW, vgrajena moč je 103 kW.
Preglednica 4.21 prikazuje osnovne tehnične in podatke o obratovanju sistema JR v
Občini Juršinci.
Preglednica 4.21: Osnovni parametri o obratovanju sistema JR v Občini Juršinci.
Leto
Poraba (kWh/a)
Število prebivalcev
Obračunana moč (kW)
Specifična poraba (kW/a) na preb.
Poprečni obratovalni čas (h/a)
Stroški (EUR/a)
Cena električne energije (EUR/kWh)

4.9

2017
80.846,82
2.381
103,00
33,95
7,32
12.065,35
0,14924

2018
80.748,28
2.364
103,00
34,16
7,31
12.626,90
0,15637

2019
84.964,40
2.367
103,00
35,90
7,70
13.428,08
0,15804

Sistem za merjenje porabe električne energije

Razsvetljava občine Juršinci je priključena na električno distribucijsko omrežje s katerim upravlja
Elektro Maribor d.d. Območje občine Juršinci pokriva Elektro Maribor d.d. Enota Ptuj (v
nadaljevanju Elektro MB).
Energija plus d.o.o. je dobavitelj električne energije in zbira podatke o dejanski rabi električne
energije preko svojih merilnikov, ki so vgrajeni na isti lokaciji, kot so prižigališča. Porabo električne
Lokalna energetska agentura Spodnje Podravje
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energije spremljajo z pametnimi merilniki oz. s sistemom daljinskega odčitavanja porabe. Tako
izstavijo račun po dejanski rabi električne energije. Račun izstavijo posebej za vsako prižigališče
za prejšnji mesec. Na računu je prikazana količinska in stroškovna poraba po enotni tarifi,
omrežnina, trošarina in prispevka po 64. in 15. členu EZ in porabo po enotni, višji ali nižji tarifi
(odvisno od posameznega prižigališča). Porabo obračunajo za en mesec, poračuna konec
obračunskega leta ne izvajajo.
Po interni obdelavi gredo računi v likvidaturo in v izplačilo. Občina Juršinci ne izvaja terenskega
monitoringa, ki bi pokazal ali je poraba prikazana na prejetem računu enaka dejanski porabi na
terenu.

3.10

Način izvajanja obratovalnega monitoringa

Obratovalni monitoring bo izveden v skladu z Uredbo o svetlobnem onesnaževanju (Uradni list RS,
81/2007, 109/07, 62/10, 43/13).
Občina je dolžna izvajati obratovalni monitoring na zahtevo pristojnega inšpektorja, kot je to
opredeljeno v 28. členu Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja. Kaj
vsebuje obratovalni monitoring, v Uredbi ni ne definicije in ne zahtev. Po neuradnih informacijah
obratovalni monitoring obsega:
•
•
•
•

Izvedbo izrednih meritev svetlobnega onesnaževanja okolja.
Izvedba meritev osvetljenosti kulturnih spomenikov in zgradb ter izvedba meritev sipanja
svetlobe v okolje mimo osvetljevanih objektov.
Izdelavo evidence javne razsvetljave in lastnosti svetilk, npr. po proizvajalcu, vrsti, moči,
moči predstikalnih naprav in drugih potrebnih podatkih.
Porabo električne energije.

Občina je dolžna objaviti načrt JR na svoji spletni strani in ga predložiti pristojnemu inšpektorju na
njegovo zahtevo.

5

AKCIJSKI NAČRT

5.1
Prilagajanje obstoječih svetilk Uredbi o mejnih vrednostih
svetlobnega onesnaževanja okolja
Namen posodobitve JR v občini Juršinci je:
−

prilagoditev sistema zahtevam uredbe;

−

znižati porabo električne energije;

−

znižati svetlobno onesnaževanje na minimalni nivo;

−

po možnosti celotno vrednost rekonstrukcije amortizirati iz prihrankov porabe električne
energije JR ter znižanih stroškov vzdrževanja.

Lokalna energetska agentura Spodnje Podravje
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Rekonstrukcijo JR bomo izvedli z zamenjavo svetilk in drugimi smiselnimi ukrepi, ki se bodo
pokazali potrebni med samo obnovo.
V občini Juršinci je, glede na podatke iz terenskega štetja 20 različnih vrst svetilk, njihovo skupno
število je 320, od tega jih 250 ustreza Uredbi o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja,
ostalih 70 je potrebno ustrezno prilagoditi oz. zamenjati v okviru postavljenega terminskega roka.
Za okolje najmanj sprejemljiva je nezasenčena svetilka, ker več od polovice svetlobnega toka
oddaja nad vodoravnico. Najsprejemljivejša je popolnoma zasenčena svetilka, ki nima emisije
svetlobe nad vodoravnico in vpliva na okolje le z odbojem svetlobe od tal v deležu med 5 % in 10
% vsega svetlobnega toka, ki ga oddaja.
Nekje vmes med nezasenčenimi in popolnoma zasenčenimi svetilkami so delno zasenčene
svetilke, ki prek razpršilnega pokrova, na katerem se svetloba lomi, odbija in sipa, le-to oddajajo
nad vodoravnico v skladu z določbo drugega odstavka 4. člena predloga uredbe do največ 2,5 %
celotne emisije svetlobnega toka.

Osvetljevanje z okolju prijaznimi svetilkami
Za razsvetljavo, ki je vir svetlobe po tej uredbi, uporabljajo svetilke, katerih delež svetlobnega toka,
ki seva navzgor, je enak 0 %.
Ne glede na določbe prejšnjega odstavka za razsvetljavo javnih površin ulic na območju kulturnega
spomenika lahko uporabljamo svetilke, katerih delež svetlobnega toka, ki seva navzgor, ne
presega 5 %, če:
⚫ je električna moč posamezne svetilke nižja od 20 W;
⚫ povprečna osvetljenost javnih površin, ki jih osvetljuje razsvetljava s takimi svetilkami, ne
presega 2 lx, in
⚫ je javna površina ulic, ki jo osvetljuje razsvetljava, namenjena pešcem, kolesarjem ali
počasnemu prometu vozil s hitrostjo, ki ne presega 30 km/h.

5.2 Zamenjava neustreznih in energetsko potratnih svetilk
Pri planiranju posodobitve javne razsvetljave moramo upoštevati naslednje faktorje:
-

skladnost z Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja;

-

starost in vrsto svetilke oz. sijalke;

-

moč svetilke in svetlobni izkoristek;

-

življenjsko dobo svetilke oz. sijalke;

-

potrebno vzdrževanje svetilk;

-

ceno svetilke in ekonomiko zamenjave;

-

regulacijo svetilke, če je potrebno.

Naslednja preglednica 5.1 prikazuje osnovne parametre svetilk za lažje odločanje.
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Preglednica 5.1: Lastnosti sijalk.
Vrsta
svetilke/sijalke

Temperatura
barve (K)

Indeks barvnega
videza

Svetlobni
izkoristek
(lm/W)

Življenjska
doba (h)

Maksimalna
moč (W)

VT Na

1.000-2.200

20-65

95-150

24.000

1.000

Metal halogena

3.000-4.000

do 95

67-95

15.000

2.000

VT Hg

2.000-4.000

23-55

do 60

15.000

400

NT Na

1.750

do 40

200

16.000

180

2.700-6.500

60-95

96-104

12.000

8.000

Poljubna

80-90

200

50.000

Poljubno

Flourescentna
LED

Kot je razvidno iz preglednice, da LED svetilke prednjačijo tako po tehničnih, kvalitativnih in tudi
ekonomskih merilih (glede na življenjsko dobo). Cena LED svetilk se giblje med 150 EUR za kos
do 1.000 EUR za kos, če zamenjujemo reflektorje.

5.3 Sistem regulacije sistema JR
Na voljo imamo tri možnosti regulacije, katere je možno vgraditi v sistem JR občine Juršinci, s
katerimi lahko dodatno znižamo porabo električne energije:
●

●

z ugašanjem ob določenem času (sijalke imajo vgrajeno ustrezno časovno regulacijo). Slabost
te regulacije je nezmožnost postopnega nižanja osvetljenosti, poraba električne energije
predstikalnih naprav ostane enaka, zaradi pogostega ugašanja in prižiganja se skrajša
življenjska doba sijalk;
z regulacijskim nadzornim sistemom, ki omogoča hkratni nadzor in regulacijo osvetljenosti
vsake svetilke posebej. Običajna nastavitev moči sijalk:
1.

18.00 do 23.00 100 % moči

2.

23.00 do 24.00 70 % moči

3.

00.00 do 05.00 40 % moči

4.

05.00 do 06.00 70 % moči

5.

skupaj

70 % moči.

Skupna poraba z učinkovitim sistemom regulacije je lahko za 50 % nižja kot pred rekonstrukcijo.
Sistem JR, ki ga upravlja Občina Juršinci ne omogoča regulacije svetilk, zato pride v poštev le
zamenjava energetsko potratnih in svetilk, ki ne ustrezajo Uredbi o mejnih vrednostih svetlobnega
onesnaževanja okolja z LED svetilkami.
●

integracija sistema JR v sistem pametne skupnosti.

Razvoj tehnologije v zadnjih letih na področju avtomatizacije in regulacije je znatno napredoval. Na
trgu dobimo že vse vrste regulacij, tako imamo lahko regulacijo na nivoju svetilke (stopenjsko
časovno regulacijo) ali celostno regulacijo z zvezno regulacijo. V zadnjih letih govorimo o
integralnem sistemu vodenja skupnosti, ki vključuje napredne sisteme nadzora in upravljanja, ki ga
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imenujemo pametno omrežje (na področju električnega omrežja) ali pametna skupnost. Jedro
sistema pametne skupnosti je integracijska platforma, zasnovana po vzoru platformnih
ekosistemov, ki omogočajo razvoj inovativnih storitev na principu povezanosti in odprtosti. Dostop
do virov podatkov z različnih področij pametne skupnosti preko odprtih in standardiziranih
vmesnikov ter uporaba naprednih analitskih orodij omogoča razvoj povsem novih storitev v
dobrobit vseh deležnikov pametne skupnosti, prebivalcev, občinskih uprav, ponudnikov storitev,
ponudnikov platform, upravljalcev podatkov, razvijalcev, podjetij, javnih organizacij in drugih.
Tehnologije, na katerih temeljijo moderni produkti in storitve, so zelo kompleksne in jih je težko
obvladovati znotraj ene same enote pametne skupnosti ali sistema (npr. družine, podjetja, občine,
vodovodnega sistema, turistične ponudbe, prenočitev, sistema JR ipd.). Enote so zato prisiljene v
povezovanje, da zagotovijo potrebne kompetence ter s tem kakovost svojih storitev. Ekosistemi so
posebna oblika takšnega povezovanja, ki se posebej osredotoča na vzpostavljanje dolgoročnih
povezav med partnerji, stalno inoviranje ter omogoča bistveno večjo odpornost proti
neučinkovitosti. Pomembnost ekosistemov kot poslovnih modelov v svojih študijah omenja tudi
svetovno znana analitska hiša Gartner, ki napoveduje, da se bo večina organizacij v prihodnje
skušala pridružiti večjim ekosistemom.
Sistem javne razsvetljave bo torej v prihodnosti nujno postal sistem pametne skupnosti in kot tak
ne bo deloval samostojno ampak bo kot integralni sistem deloval bodisi kot del pametnega omrežja
ali z dodatnimi funkcijami in pametnimi napeljavami kot del pametne skupnosti, kot prikazuje slika
5.1.

Slika 5.1: Stopnje integracije razsvetljave v ti. sistem pametne skupnosti.
Takšen pristop zahteva tudi ustrezno prilagoditev prižigališč oz. odjemnih mest. Običajno se
prižigališča opremijo z novim merilnikom električne energije, ki omogoča daljinsko spremljanje
obratovanja javne razsvetljave, če takšni že niso vgrajeni in oprema za povezovanje v pametno
omrežje. Kjer to ni mogoče, se lahko vzpostavi brezžična povezava med svetilkami do najbližjega
koncentratorja informacij oz. serverja (npr. Dongla – Noda sistem, ko so svetilke medsebojno
povezane z RF GPRS signalnim omrežjem), kot prikazuje slika 5.2.

Lokalna energetska agentura Spodnje Podravje
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Slika 5.2: Obratovanje omrežja svetilk.
Izbrati moramo takšen sistem, ki omogoča pametno upravljanje z javno razsvetljavo in energetsko
knjigovodstvo, ki omogoča sprotno odkrivanje napak in učinkovito upravljanje in vzdrževanje:
•
Zajemanje pametnih merilnikov v centralno bazo.
•
Zaznavanje okolijskih podatkov kot so koncentracija finih prašnih delcev,
temperaturo, gibanja, hrupa ipd.
•
Integracijo pametnega ravnanja z odpadki.
•
Integracijo obračunavanja vodomerov.
•
Možnost integracije sistema za nadzor parkiranja.
•
Možnost integracije nadzora prometa.

Lokalna energetska agentura Spodnje Podravje
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Slika 5.3: Delovanje pametne svetilke.
V Občini Juršinci se bodo za takšno integracijo odločali le, ko bo to ekonomsko sprejemljivo ali v
okviru vzpostavitve pametne skupnosti.

Lokalna energetska agentura Spodnje Podravje
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6

TERMINSKI PLAN REKONSTRUKCIJE

Glede na raznolikost svetilk, sijalk in moči smo izdelali terminski plan glede na razpoložljiva
finančna sredstva in moči svetilk. Rekonstrukcija bo potekala postopoma z odpovedovanjem
obstoječih svetilk, torej skozi vzdrževanje ter postopno zamenjavo v štirih letih po terminskem
načrtu.
Preglednica 6.1 vsebuje terminski načrt zamenjave sijalk in svetilk. Preglednica vsebuje vrsto
sijalk, vgrajeno moč, nato pa po letih od 2022 do 2025 število in vrsto sijalk, ki bodo zamenjane.

Preglednica 5.1: Terminski plan obnove JR in prihranki.
Moč
svetilke
(W)
Philips 2x18 W
Siteco st 100 nova 100
W
Aerolite ECO S 37 W
ME 3000K
Okrasna skladna VTF
125
Aerolite ECO S 24 W
SCL 3000K
LED reflektor 150 W
Aerolite ECO S 24 W
SCL 3000K
Aerolite ECO S 24 W
SCL 3000 K
GEOLED CAYMAN 25
W
Siteco cx 100 nova
Aerolite LSL M 46W
3000K
Tenis igrišče Juršinci
reflektor led 300 W ustrezno nastaviti
LED reflektor 150 W
Philips clearWay gen 2
BGP307 28 W
LED Lawn Spike Light 5
W, krožni Gabrnik,
Puhov muzej ustrezno nastaviti
Aerolite ECO S 24W
SCL 3000 K

Skupna
moč (W)

Znižana
moč (W)

(%)

36,00

540,00

0,00

0,00%

100,00

5.600,00

0,00

0,00%

36,90

110,70

125,00

5.875,00

23,50
150,00

0,00

446,50 1.928,50 81,20%
300,00
500,00 62,50%
812,00 81,20%

23,50

23,50

101,50 81,20%

25,00
70,00

250,00
3.150,00

46,10

691,50

0,00
0,00

2025

3

19
2
8
1

0,00%
0,00%

808,50 53,90%

1.200,00
0,00 0,00%
1.350,00 2.250,00 62,50%

28,00

1.512,00

0,00

0,00%

5,00

30,00

0,00

0,00%

305,50 1.319,50 81,20%

Lokalna energetska agentura Spodnje Podravje

2024

0,00%

188,00

23,50

2023

99,30 47,29%

23,50

300,00
150,00

2022

15

9

13
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Philips FGS ravno
steklo 2X18
LED Grah 30 W
Reflektor Puhov muzej
1 x 50 W - ustrezno
nastaviti
Reflektor Puhov muzej
2 x 400W - ustrezno
nastaviti

36,00
30,00

324,00
30,00

0,00
0,00

0,00%
0,00%

50,00

100,00

0,00

0,00%

400,00

400,00
0,00 0,00%
22.426,70 7.819,30 25,85%
Število
28
21
17
4
Zamenjana moč (W)
1.796,50
493,50
991,50
134,20
Preostala moč (W)
26.067,50 23.936,00 22.627,50 22.426,70
Poraba v kWh/a
73.226,52 67.238,90 63.563,18 62.999,11
Poraba v kWh/a na
prebivalca
Delež zamenjanih
svetilk v %

Prihranki v kWh/a
Skupaj prihranki v EUR/a
Skupaj prihranki v %

30,94

28,41

26,85

8.185,75

40,00
30,00
24,29
5,71
11.737,87 17.725,50 21.401,22 21.965,29
1.855,10 2.801,40 3.382,32 3.471,47
13,82
20,86
25,19
25,85

Iz preglednice 6.1 je razvidno, da 78 % svetilk že ustreza zahtevam uredbe, da bomo leta 2022
zamenjali 40 % svetilk, leta 2023 dodatnih 30 %, leta 2024 pa še dodatnih 24,3 %, do konca leta
2025 pa bomo izvedli zamenjavo vseh svetilk, ki ne ustrezajo zahtevam Uredbe. Prikaz porabe
električne energije na prebivalca skozi rekonstrukcijo prikazuje slika 6.2, slika 6.3 pa prikazuje
delež zamenjanih svetilk po letih.

Slika 6.2: Specifična raba energije po letih rekonstrukcije.

Lokalna energetska agentura Spodnje Podravje
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Slika 6.3: Delež zamenjanih svetilk po letih rekonstrukcije.

7 STROŠKI IN PRIHRANKI REKONSTRUKCIJE
Pri predlogu zamenjave smo upoštevali dostopnost svetilk, barvo svetlobe glede na mesto vgradnje
in svetlobno tehnične zahteve, življenjsko dobo svetilk in servis. Preglednica 7.1 prikazuje predlog
zamenjave svetilk, ki ne ustrezajo zahtevam uredbe z ustreznejšimi LED svetilkami.

Preglednica 6.1: Predlog zamenjave svetilk.
Ime svetilke
Siteco st 100 STARA
70 W

Vrsta
svetilke

Fluo

Število
svetilk

Moč
svetilke
(W)

3

70

19

125

Bučka VTF 125
Reflektor cerkev 400
W

VT Na
MH

2

400

Okrasna neskladna

Na

8

125

Elektrokovina KN 125 VT Na

1

125

Siteco CX 100 stara
Fluo
Asfalt. igrišče
Juršinci, reflektor 400
W
VT Na
Elektrokovina CF 125
W
VT Na

15

100

9

400

13

125

Lokalna energetska agentura Spodnje Podravje

Skupna
moč (W)

Ime zamenjane
svetilke

Aerolite ECO S 37
210,00 W ME 3000 K
Aerolite ECO S
2.375,00 24W SCL 3000 K
LED reflektor 150
800,00 W
Aerolite ECO S 24
1.000,00 W SCL 3000 K
Aerolite ECO S 24
125,00 W SCL 3000 K
Aerolite LSL M 46
1.500,00 W 3000 K
LED reflektor 150
3.600,00 W
Aerolite ECO S 24
1.625,00 W SCL 3000 K

Moč svetilke
(W)

Skupna moč
(W)

Prihranki
(W)

36,90

110,70

99,30

23,50

446,50

1.928,50

150,00

300,00

500,00

23,50

188,00

812,00

23,50

23,50

101,50

46,10

691,50

808,50

150,00

1.350,00

2.250,00

23,50

305,50

1.319,50
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Nabavna vrednost je ocenjena na 13.800,00 EUR z DDV, skupaj z vgradnjo in DDV so stroški
naložbe prilagoditve JR zahtevam Uredbe 16.600,00 EUR (preglednici 6.2 in 6.3).
.
Preglednica 6.2: Stroški nakupa svetilk.
TIP svetilk
Aerolite LSL M 46 W 3000 K
Aerolite ECO S 37 W ME 3000 K
Aerolite ECO S 24 W SCL 3000 K
LED reflektor 150 W
SKUPAJ
SKUPAJ z DDV

Število
(kos)
15
3
41
11
70

Cena svetilke
v EUR na kos Skupaj v EUR
162,17
2.432,53
137,04
411,12
127,41
5.223,93
250,00
2.750,00
10.817,58
13.197,45

Preglednica 6.3: Celotni stroški rekonstrukcije JR Občine Juršinci.
Svetilke
Vgradnja
Skupaj
Skupaj z DDV 22%

10.817,58 EUR
2.800,00 EUR
13.617,58 EUR
16.613,45 EUR

Ekonomika naložbe:
Skupni letni prihranki električne energije:
Skupna vrednost naložbe:
Vračilni rok:

Lokalna energetska agentura Spodnje Podravje

3.471,00 EUR/a
16.613,00 EUR
4,80 a.
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Na podlagi uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Uradni list RS
81/07, 109/07, 62/10 in 46/13) in 14. člena Statuta Občine Juršinci (Uradni vestnik
Občine Juršinci, št. 5/2017, 3/2020) je Občinski svet Občine Juršinci na …. redni seji dne
…… 2021 sprejel

SKLEP
o sprejemu Načrta javne razsvetljave Občine Juršinci
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2. člen
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1 UVOD
Energetski koncept lokalne skupnosti oz. občine pomeni dolgoročno načrtovanje
razvoja občine na energetskem in z energijo povezanim okoljskim razvojem. Pomeni ne
samo odločilnega koraka k pripravi ampak tudi osnovo za postavitev in izvajanje
ustrezne okoljske in energetske politike. Lokalni energetski koncept (LEK) je torej
dokument, ki občino in njene prebivalce usmerja k sistematskemu oblikovanju in
vzdrževanju baz podatkov o porabnikih in rabi energije, uvajanju ukrepov učinkovite
rabe energije (URE), uvajanju obnovljivih virov energije (OVE) in uvajanju energetskega
upravljanja občine. Odgovorni na občini (župan in občinska uprava ter energetski
upravljalec-manager) se morajo zavedati, da je dolgoročno načrtovanje energetskega
razvoja občine ključni element dolgoročnega gospodarskega razvoja nasploh in osnova
za nižanje energijske odvisnosti ter vplivov na okolje oz. zagotavljanja trajnostnega
razvoja.
Trajnostna energijska politika zahteva celoviti pristop, ki povezuje in usklajeno
obravnava tako področje energetike, varstva okolja vključno s podnebjem kot tudi
gospodarskega in regionalnega razvoja, prehod v nizkoogljično krožno gospodarstvo,
uvajanje novih konceptov mobilnosti, ter razvijanje sistemskih rešitev na področju
pametnih omrežij in platform z namenom trajnostnega razvoja pametne občine oz.
skupnosti. Pri tem moramo upoštevati tudi ostale dejavnike, kot so zniževanje
energijskih stroškov, emisij toplogrednih plinov, lokalno izboljšanje kvalitete zraka,
upravljanje z lokalnimi energijskimi obnovljivimi in neobnovljivimi viri. V dejavnosti in
izvajanje LEK naj bodo poleg občine vključeni vsi ključni akterji, kot so vodje oddelkov
za naložbe, gospodarske in družbene dejavnosti, direktorji javnih zavodov, občinski
svetniki, direktorji podjetij v občini, predstavniki obrti in malih podjetnikov, kmetov ter
predstavniki občanov. Poleg vplivanja na vsebino LEK imajo vsi prizadeti še dolžnost
osveščanja svojih sodelavcev in prebivalstva.

1.1 Uporabljene kratice
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

a-na leto (angl. annual)

AJPES - Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve
EE – električna energija
ELKO - ekstra lahko kurilno olje
ENSVET – Energetsko svetovanje za občane
GVŽ – glav velike živine
JR - javna razsvetljava
LEA - lokalna energetska agencija/agentura
LEK – lokalni energetski koncept
MZI - Ministrstvo za infrastrukturo
MOP – Ministrstvo za okolje in prostor
NEPN - Nacionalni energetski podnebni načrt
NPVO – nacionalni program varstva okolja
OPPN – občinski podrobni prostorski načrt
OPN – občinski prostorski načrt
OVE - obnovljivi viri energije
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➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

PLDP – povprečni letni dnevni promet
PURES – Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah
RTP – razdelilno transformatorska postaja
SODO - sistemski operater distribucijskega omrežja
SPTE - soproizvodnja toplotne in električne energije
TGP – toplogredni plini
TP – transformatorska postaja
UNP - utekočinjeni naftni plin
URE - učinkovita raba energije
ZP - zemeljski plin

1.2 Definicija izrazov
Za lažje razumevanje določenih izrazov v LEK so v nadaljevanju podane naslednje
definicije:
➢

➢

➢

➢

➢

➢

➢

Lokalni energetski koncept (v nadaljevanju LEK): je koncept razvoja lokalne
skupnosti ali skupaj več lokalnih skupnosti na področju oskrbe in rabe energije, ki
poleg načrtov bodoče oskrbe z energijo vključuje tudi ukrepe za učinkovito rabo
energije, soproizvodnjo toplote in električne ter uporabo obnovljivih virov energije
(definicija iz energetskega zakona). Izraz »lokalni energetski koncept« je uvedel
energetski zakon, sicer je pa to sinonim za izraz »občinske energetske
zasnove«, ki ga tudi uporabljamo. V nadaljevanju besedila bomo uporabljali izraz
»lokalni energetski koncept«.
Akcijski načrt: je načrt aktivnosti lokalne skupnosti na področjih URE in izrabe
OVE za obdobje veljavnosti LEK. Vsebuje načrt aktivnosti, terminski ter finančni
načrt. V načrtu aktivnosti na kratko opredelimo posamezne aktivnosti, ter
odgovorne za izvedbo. V finančnem načrtu opredelimo načrt financiranja
posamezne aktivnosti. V terminskem načrtu opišemo časovno zaporedje
izvajanja posamezne aktivnosti.
Lokalna energetska agencija/agentura (v nadaljevanju LEA): je neprofitna
organizacija z vlogo lokalnega energetskega upravitelja in je zadolžena za
promocijo in pospeševanje izboljševanja energijske učinkovitosti ter uvajanje
obnovljivih virov energije na določenem zaokroženem območju. Na območjih, ki
so pokrita z LEA, le-ta prevzame koordiniranje izvajanja LEK.
Koordinator projektov OVE in URE: imenuje se v primerih, kjer ni prisotna
LEA; zadolžen je za pomoč pri izvajanju posameznih projektov iz akcijskega
načrta LEK. Imenuje ga župan.
Glavni nosilec izvajanja LEK: oseba/institucija, ki je odgovorna za izvajanje
akcijskega načrta LEK. To je bodisi lokalna energetska agencija bodisi
energetski upravljalec. Prevzame izvajanje LEK, ko je ta izdelan.
Usmerjevalna skupina: je skupina, ki sodeluje pri izdelavi LEK, v kolikor ga
lokalna skupnost izdeluje sama, oziroma skupina, ki usmerja izvajalca izdelave
LEK, v kolikor lokalna skupnost za izdelavo LEK sklene pogodbo z zunanjim
izvajalcem.
Lesna biomasa: k lesni biomasi uvrščamo gozdne ostanke (vejevje, krošnje,
debla majhnih premerov ter nekakovosten les, ki ni primeren za industrijsko
10
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➢
➢
➢
➢

➢

➢

➢

➢

➢

predelavo), ostanke pri industrijski predelavi lesa (žaganje, krajnike, lubje, prah
itd.) in kemično neobdelan les (produkte kmetijskih dejavnosti v sadovnjakih in
vinogradih ter že uporabljen les in njegove izdelke).
Daljinsko ogrevanje: je dobava toplote iz omrežij za distribucijo, ki ga
uporabljamo za ogrevanje prostorov ter za pripravo tople sanitarne vode.
Distribucija: je transport goriv, toplote ali električne energije po distribucijskem
omrežju.
Končna energija: je energija, ki jo dobi uporabnik. Upoštevane so izgube
prenosa.
Koristna energija: je energija za zadovoljevanje potreb uporabnika, na primer
toplota na električni kuhalni plošči. Upoštevane so izgube pri pretvorbi električne
v toplotno energijo.
Soproizvodnja toplote in električne energije (v nadaljevanju SPTE) ali
kogeneracija. Kogeneracijski sistemi so sistemi, ki pridobivajo iz istega
primernega energetskega vira hkrati električno in toplotno energijo. Za te sisteme
je značilen visok izkoristek.
Toplogredni plini: so plini, ki preprečujejo sevanje toplote iz Zemlje v vesolje in
zato povzročajo segrevanje ozračja in s tem učinek tople grede. Toplogredna
plina sta na primer ogljikov dioksid (CO2) in metan (CH4).
Študija izvedljivosti: je namenjena podrobnejši preučitvi izvedljivosti projektov
oskrbe z energijo oziroma učinkovite rabe energije s tehnološkega,
ekonomskega, okoljevarstvenega in finančnega vidika. S kakovostno
investicijsko dokumentacijo znižamo tveganja, sicer nujno povezana z
naložbenimi projekti, ter omogočamo vlagateljem kapitala in kreditodajalcem, da
enakopravno vrednotijo različne naložbene projekte.
Energetski pregled podjetja: obsega pregled podjetja glede oskrbe in rabe
energije, identifikacijo možnih ukrepov za učinkovito ravnanje z energijo in
analizo tehnične in ekonomske izvedljivosti ukrepov z določitvijo dosegljivih
prihrankov in potrebnih naložb. Z energetskim pregledom vodstvo in odgovorni
za gospodarjenje z energijo dobijo natančen vpogled v strukturo in stroške
porabe energije in nabor prioritetnih organizacijskih in investicijskih ukrepov za
učinkovito rabo energije, na osnovi katerega lahko izdelajo operativni program
izvajanja predlaganih ukrepov ali projekte za izvedbo energetske rekonstrukcije.
Osnova energetskega pregleda je analiza proizvodnih procesov in šele nato
energetskih sistemov.
Energetski pregled javnih stavb: Zajema analizo rabe energije podjetja in/ali
zgradbe, ter nabor ekonomsko, okoljsko in tehnično ovrednotenih ukrepov
učinkovite rabe energije in uvedb obnovljivih virov energije. Poročilo o
energetskem pregledu je osnova za pridobivanje kohezijskih sredstev in izdelavo
izvedbenih projektov (PZI) za energetske rekonstrukcije.
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1.3 Namen in cilji lokalnega energetskega koncepta občine
Lokalni energetski koncept je osnovni dokument in strategija oskrbe, rabe energije,
uvajanja obnovljivih energetskih virov ter ukrepov za zniževanje rabe energije in
povečevanja energijske učinkovitosti v celotni občini s katerim občina cilja na:
➢

➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

➢
➢
➢

znižanje stroškov porabe energije ter stroškov vzdrževanja energetskih naprav v
javnih (občinskih) zgradbah ter ustanovah in zavodih kot so šole, vrtci, sakralni
objekti, zdravstveni domovi, domovi ostarelih občanov ipd. ter obvladovanje teh
stroškov;
uvajanje obnovljivih virov energije na področjih, na katerih je to smiselno,
tehnično izvedljivo, geografsko možno ter ekonomsko upravičeno;
uvajanje energijske učinkovitosti v javne zgradbe, javna podjetja, zavode in
storitve;
uvajanje energijske učinkovitosti v zasebni sektor (v industrijo in storitve);
zagotavljanje čim višje stopnje sonaravnega prometa, ter zmanjševanje
negativnih vplivov prometa na okolje;
uvajanje sistemov daljinskega ogrevanja, soproizvodnje električne energije in
toplote kjer je to možno in ekonomsko upravičeno;
nižanje rabe neobnovljivih virov na sprejemljiv nivo;
izvajanje energetskih pregledov javnih stavb in podjetij;
izvajanje energetskega knjigovodstva in managementa vključno s preventivnim
energetskim vzdrževanjem naprav in sistemov,
zniževanje končne rabe energije pri vseh porabnikih v občini;
promoviranje, izobraževanje ter osveščanje ustanov, zaposlenih v javnem
sektorju, prebivalstva, učencev, dijakov in ostalih v smeri učinkovite rabe
energije, energijske učinkovitosti in obnovljivih virov energije;
vključevanje vseh akterjev v občini v skupna prizadevanja za dvig energijske
učinkovitosti v občini in rabo obnovljivih virov energije;
zmanjšanje obremenitev okolja s toplogrednimi plini, emisijami in odpadki;
izpolnjevanje ciljev Nacionalnega energetskega in podnebnega načrta
(NEPN) za obdobje 2020 – 2030.

Občinski energetski koncept je najpomembnejši pripomoček pri načrtovanju strategije
občinske energetske politike. V njem so zajeti načini, s katerimi lahko uresničimo občini
prilagojene rešitve za učinkovite, gospodarne in okolju prijazne energetske storitve v
gospodinjstvih, podjetjih in javnih ustanovah. V dokumentu so navedeni tudi konkretni
učinki, ki jih občina lahko doseže.
Energetski koncept torej omogoča:
izbiro in določitev ciljev energetskega načrtovanja v občini;
pregled preteklega in dejanskega stanja na področju rabe in oskrbe z energijo;
pregled ukrepov za učinkovito izboljšanje energetskega stanja in s tem tudi
stanja okolja;
➢ oblikovanje in primerjavo različnih alternativ in scenarijev možnega razvoja;
➢ izdelavo predloga kratkoročne in dolgoročne energetske politike;
➢ spremljanje, ugotavljanje in dokumentiranje sprememb energetskega in
okoljskega stanja.
➢
➢
➢
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1.4 Zakonske osnove
1.4.1 EU Zakonodaja
➢ Direktiva 2009/28/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2009 o
spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov, spremembi in poznejši
razveljavitvi direktiv 2001/77/ES in 2003/30/ES (UL L št. 140 z dne 5. 6. 2009,
str. 16; v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2009/28/ES),
➢ Direktiva 2010/31/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. maja 2010 o
energetski učinkovitosti stavb (UL L št. 153 z dne 18. 6. 2010, str. 13; v
nadaljnjem besedilu: Direktiva 2010/31/EU),
➢ Direktiva 2012/27/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra
2012 o energetski učinkovitosti, spremembi direktiv 2009/125/EU in
2010/30/EU ter razveljavitvi direktiv 2004/8/ES in 2006/32/ES (UL L št. 315 z
dne 14. 11. 2012, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2012/27/ES),
➢ Direktiva 2004/8/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. februarja
2004 o spodbujanju soproizvodnje, ki temelji na rabi koristne toplote, na
notranjem trgu z energijo in o spremembi Direktive 92/42/EGS (UL L št. 52 z
dne 21. 4. 2004, str. 50; v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2004/8/ES),
o Direktiva 2009/72/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. julija
2009 o skupnih pravilih notranjega trga z električno energijo in o
razveljavitvi Direktive 2003/54/ES (UL L št. 211 z dne 14. 8. 2009, str.
55; v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2009/72/ES),
➢ Direktiva 2009/73/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. julija 2009 o
skupnih pravilih notranjega trga z zemeljskim plinom in o razveljavitvi
Direktive 2003/55/ES (UL L št. 211 z dne 14. 8. 2009, str. 94; v nadaljnjem
besedilu: Direktiva 2009/73/ES),
➢ Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2005/89/ES o ukrepih za
zagotavljanje zanesljivosti oskrbe z električno energijo in naložb v
infrastrukturo (UL L št. 33 z dne 18. 1. 2006, str. 22; v nadaljnjem besedilu:
Direktiva 2005/89/ES).

1.4.2. Slovenska zakonodaja
V slovenskem pravnem redu je energetski koncept opredeljen v naslednjih dokumentih
Republike Slovenije:

➢

Energetski zakon EZ-1,

➢

Celoviti nacionalni energetski in podnebni načrt Republike Slovenije (NEPN),

➢

Pravilnik o metodologiji in obvezni vsebini lokalnega energetskega koncepta.
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Energetski zakon EZ-1 (Uradni list RS, št. 17/2014)
Ta zakon določa načela energetske politike, pravila delovanja trga z energijo, načine in
oblike izvajanja gospodarskih javnih služb na področju energetike, načela in ukrepe za
doseganje zanesljive oskrbe z energijo, za povečanje energetske učinkovitosti in
varčevanja z energijo ter za večjo rabo energije iz obnovljivih virov, določa pogoje za
obratovanje energetskih naprav, ureja pristojnosti, organizacijo in delovanje Agencije za
energijo (v nadaljnjem besedilu: agencija) ter pristojnosti drugih organov, ki opravljajo
naloge po tem zakonu.
23. člen: Energetski koncept Slovenije
(1) Energetski koncept Slovenije (v nadaljnjem besedilu: EKS) je osnovni razvojni
dokument, ki predstavlja nacionalni energetski program in ga na predlog Vlade
Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada) z resolucijo sprejme Državni zbor
Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Državni zbor).
(2) Z EKS se na podlagi projekcij gospodarskega, okoljskega in družbenega razvoja
države ter na podlagi sprejetih mednarodnih obvez določijo cilji zanesljive, trajnostne in
konkurenčne oskrbe z energijo za obdobje prihodnjih 20 let in okvirno za 40 let.
(3) Z EKS se določijo:
– projekcija energetske bilance in način oskrbe ter ravnanja z energijo, ki temeljita na
dvajsetletni razvojni projekciji države, upoštevajoč tehnološke, okoljske in geopolitične
smeri razvoja;
– cilji države pri oskrbi in ravnanju z energijo;
– potrebni ukrepi za doseganje ciljev iz prejšnje alineje;
– obveznosti glede obnovljivih virov energije;
– kazalniki po pripadajočih ciljih energetske politike programskega proračuna
Republike Slovenije.
(4) EKS vlada obnovi vsakih deset let, razen v primeru iz šestega odstavka tega
člena.
(5) Za izvajanje ukrepov EKS je odgovorna vlada. Vlada vsake tri leta poroča
Državnemu zboru o doseganju ciljev nacionalne energetske politike in o izvajanju
ukrepov iz EKS.
(6) V primeru, da je na podlagi poročila iz prejšnjega odstavka potrebno veljavni EKS
pri določenih ciljih ali ukrepih spremeniti oziroma dopolniti, vlada predlaga Državnemu
zboru sprejem novega EKS.
Ministrstvo za infrastrukturo skladno z EZ-1 pripravlja Energetski koncept Slovenije. Gre
za strateški dokument, ki se bo dotikal širokega spektra deležnikov – aktivnih
udeležencev v energetskem sektorju ali porabnikov v obliki industrije in državljanov,
želimo zagotoviti široko razpravo o usmeritvah ter sodelovanje najširše javnosti.
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V dokumentu podajamo usmeritve z ambicioznimi cilji na različnih področjih energetske
politike do leta 2030 oz. 2050. Investicije in razvoj so namreč dolgoročne in odločitve za
realizacijo projektov v nadaljnjih desetih oz. petnajstih letih je potrebno sprejeti čimprej.
Dokument ne govori o posameznih projektih, temveč podaja strateške usmeritve,
postavlja političen okvir, znotraj katerega je pot odprta prosti poslovni pobudi podjetij in
posameznikov.
Krovna cilja Energetskega koncepta Slovenije sta:
•
•

zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov vezanih na rabo energije za vsaj 40 %
do leta 2030 glede na raven iz leta 1990.
zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov vezanih na rabo energije za vsaj 80 %
do leta 2050 glede na raven iz leta 1990. (Vir: https://www.energetika-portal.si)

29. člen: Lokalni energetski koncept

(1) Lokalna skupnost sprejme lokalni energetski koncept (v nadaljnjem besedilu:
LEK) kot program ravnanja z energijo v lokalni skupnosti po predhodnem soglasju
ministra, pristojnega za energijo, in ga objavi na svojih spletnih straneh.
(2) Na podlagi LEK se načrtujejo prostorski in gospodarski razvoj lokalne skupnosti,
razvoj lokalnih energetskih gospodarskih javnih služb, učinkovita raba energije in njeno
varčevanje, uporaba obnovljivih virov energije ter izboljšanje kakovosti zraka na
območju lokalne skupnosti.
(3) V LEK se opredelijo cilji in ukrepi za doseganje teh ciljev, ki morajo biti v skladu z
EKS in akcijskimi načrti iz 26. člena tega zakona in cilji za izboljšanje kakovosti zraka.
LEK vključuje posebne cilje in ukrepe za prihranek energije in za povečanje energetske
učinkovitosti stavb v lasti lokalnih skupnosti in stanovanjskih skladov ter lokalne načrte
za energetsko učinkovitost, ki upoštevajo dolgoročne strategije za spodbujanje naložb
prenove stavb in možnost učinkovitega individualnega ogrevanja in hlajenja.
(4) Minister, pristojen za energijo, predpiše metodologijo priprave, ki vključuje
sodelovanje javnosti, ter obvezno vsebino LEK.
(5) Lokalne skupnosti so dolžne uskladiti LEK z novo sprejetim EKS ali akcijskim
načrtom v roku enega leta od sprejetja EKS ali akcijskega načrta.
(6) Več lokalnih skupnosti lahko sprejme skupen LEK, iz katerega morajo biti
razvidni cilji in ukrepi posamezne lokalne skupnosti.
(7) LEK se sprejme na vsakih deset let oziroma tudi pogosteje, če se z EKS ali
akcijskimi načrti spremenijo cilji in ukrepi ali če se spremenijo podlage za urejanje
prostora in razvoja v lokalni skupnosti.
(8) Lokalna skupnost lahko na podlagi usmeritev iz LEK z upoštevanjem okoljskih
kriterijev ter tehničnih karakteristik stavb, z odlokom predpiše prioritetno uporabo
energentov za ogrevanje.
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(9) Organi lokalne skupnosti ter izvajalci energetskih dejavnosti na območju, ki ga
pokriva LEK, so dolžni svoje razvojne dokumente ter delovanje uskladiti s cilji in ukrepi,
predvidenimi v LEK.
(10) LEK predstavlja obvezno strokovno podlago za pripravo prostorskih načrtov
lokalnih skupnosti. Lokalna skupnost je dolžna svoje prostorske načrte usklajevati z
LEK, ki velja na njihovem območju. V primeru neskladnosti med LEK in prostorskim
načrtom, lokalna skupnost neskladnosti upošteva v postopku priprave oziroma
sprememb in dopolnitev prostorskega načrta. Če lokalna skupnost v času sprejema
LEK ne vodi postopka priprave oziroma sprememb in dopolnitev prostorskega načrta,
začne ta postopek na podlagi ugotovljenih neskladnosti v LEK.
Celoviti nacionalni energetski in podnebni načrt
Vlada Republike Slovenije je 27. februarja 2020 sprejela celoviti nacionalni energetski in
podnebni načrt Republike Slovenije (NEPN), ki je bil tudi predložen Evropski komisiji,
skladno z Uredbo EU 2018/1999 o upravljanju energetske unije in podnebnih ukrepov.
Celoviti nacionalni energetski in podnebni načrt je akcijsko strateški dokument, ki za
obdobje do leta 2030 (s pogledom do 2040) določa cilje, politike in ukrepe na petih
razsežnostih
energetske
unije:
1. Razogljičenje (emisije TGP in OVE),
2. Energetska učinkovitost,
3. Energetska varnost,
4. Notranji trg ter
5. Raziskave, inovacije in konkurenčnost.

Pravilnik o metodologiji in obvezni vsebini lokalnega energetskega koncepta
(Uradni list RS, št. 17/14 in 81/15)
1. člen
Ta pravilnik določa metodologijo priprave in obvezno vsebino lokalnega
energetskega koncepta ter poročanje o izvajanju dejavnosti, ki izhajajo iz lokalnega
energetskega koncepta.
3. člen
(1) V lokalnem energetskem konceptu so opredeljeni cilji in ukrepi za
doseganje teh ciljev, ki morajo biti v skladu z Energetskim konceptom Slovenije,
akcijskimi načrti in operativnimi programi za oskrbo oziroma rabo energije, in sicer z:
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-

Akcijskim načrtom za energetsko učinkovitost za obdobje 2014–2020,

-

Akcijskima načrtom za obnovljive vire energije za obdobje 2010–2020,

-

Akcijskim načrtom za skoraj nič – energijske stavbe za obdobje do leta 2020,

-

Dolgoročno strategijo za spodbujanje naložb energetske prenove stavb,

-

Operativnim programom zmanjševanja emisij toplogrednih plinov do leta 2020,

-

Operativnim programom varstva zunanjega zraka pred onesnaževanjem.

NEPN bo nadomestil Akcijski načrt za obnovljive vire energije in Akcijski načrt za
energetsko učinkovitost ter Operativni program ukrepov zmanjševanja emisij
toplogrednih plinov. Za druge akcijske načrte in operativne dokumente pa določa nove
usmeritve in priporočila za njihovo nadgradnjo za doseganje ciljev NEPN.
(2) V lokalnem energetskem konceptu samoupravne lokalne skupnosti
upoštevajo tudi nacionalne in lokalne cilje, in sicer:
-

nacionalne okvirne cilje za prihodnjo porabo električne energije, proizvedene v
soproizvodnji toplote in električne energije z visokim izkoristkom,

-

postavljene cilje in predvidene ukrepe v samoupravni lokalni skupnosti v skladu s
potencialom učinkovite rabe energije in izrabe obnovljivih virov energije.

(3) Samoupravna lokalna skupnost pripravi lokalni energetski koncept sama
ali z eno ali več drugimi samoupravnimi lokalnimi skupnostmi. Postavljene cilje lahko
samoupravna lokalna skupnost doseže samostojno ali pa v sodelovanju z drugimi
samoupravnimi lokalnimi skupnostmi.
4. člen
Pri pripravi lokalnega energetskega koncepta sodeluje zainteresirana javnost.
Predlogi in pripombe sodelovanja javnosti se objavijo na spletni strani samoupravne
lokalne skupnosti.
5. člen
Lokalni energetski koncept mora vsebovati:
1.

analizo porabe energije in energentov po posameznih področjih in za
samoupravno lokalno skupnost kot celoto;

2.

analizo oskrbe z energijo; vključno z določitvijo območij omrežij in objektov;

3.

analizo emisij;
17
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4.
5.

opredelitev šibkih točk oskrbe in porabe energije z vidika stabilnosti in okoljske
sprejemljivosti;
oceno predvidene porabe energije in napotke za prihodnjo oskrbo z energijo;

6.

analizo možnosti učinkovite rabe energije in analizo potencialov obnovljivih virov
energije;

7.

določitev lastnih ciljev energetskega načrtovanja v samoupravni lokalni skupnosti;

8.

analizo možnih ukrepov za doseganje ciljev energetskega načrtovanja;

9.

akcijski plan;

10. povzetek;
11. napotke za izvajanje.
14. člen
(3) Dejavnosti, povezane z učinkovito rabo energije in uvajanjem obnovljivih
virov energije, se v akcijskem planu določijo za prvih pet let po sprejetju lokalnega
energetskega koncepta na letni ravni. Akcijski plan mora vsebovati tudi dejavnosti, ki se
izvajajo za celotno obdobje veljavnosti lokalnega energetskega koncepta. Za naslednjih
pet let se opredelijo dejavnosti, ki predvidoma trajajo daljše obdobje (na primer
infrastrukturni projekti ter projekti, ki imajo trajno naravo in se izvajajo stalno).
17. člen
Za izvajanje lokalnega energetskega koncepta skrbi:
-

lokalna energetska agencija in

-

energetski upravljavec lokalnega energetskega koncepta.
18. člen

Ministrstvo, pristojno za energijo, pripravi in objavi na svojih spletnih straneh
informacijski priročnik, ki vsebuje podrobnejše napotke za izdelavo lokalnega
energetskega koncepta.
19. člen
Izvajalec lokalnega energetskega koncepta najmanj enkrat letno pripravi pisno
poročilo o izvajanju lokalnega energetskega koncepta in ga predloži pristojnemu organu
samoupravne lokalne skupnosti.
20. člen
18
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(1) Samoupravna lokalna skupnost enkrat letno poroča o izvajanju lokalnega
energetskega koncepta ministrstvu, pristojnemu za energijo, na obrazcu iz Priloge 1 in
3, ki sta sestavni del tega pravilnika, v skladu s predpisom, ki ureja vrste in način
posredovanja podatkov, ki jih zagotavljajo izvajalci energetskih dejavnosti in drugi
zavezanci.
(2) Ministrstvo, pristojno za energijo, v primeru nejasnosti ali nepopolnosti
poročila od samoupravne lokalne skupnosti zahteva dodatna pojasnila.
21. člen
Samoupravna lokalna skupnost po pridobitvi soglasja iz drugega odstavka 12.
člena ter sprejemu lokalnega energetskega koncepta le-tega objavi na svoji spletni
strani.
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2 STATISTIČNI PODATKI OBČINE
2.1 Predstavitev Občine Juršinci
Občina Juršinci je bila ustanovljena 29.12.1994; nastala je iz celotnega območja KS
Juršinci in naselja Hlaponci, ki je prej spadalo pod KS Polenšak. Ozemlje občine
zavzema del vinorodnega gričevja Slovenskih goric na obeh straneh regionalne ceste
Ptuj – Juršinci – Gornja Radgona, ter del Pesniške doline, meri 3.625 ha (36,25 km 2).
Občino Juršinci sestavlja 13 vasi oziroma naselij: Bodkovci, Dragovič, Gabrnik,
Gradiščak, Grlinci, Hlaponci, Juršinci, Kukava, Mostje, Rotman, Sakušak, Senčak pri
Juršincih, Zagorci.
Osnovni podatki o občini so razvidni v preglednici 2.1.
Preglednica 2.1: Občinska izkaznica Občine Juršinci

Ulica in hišna št.

Juršinci 3/b

Poštna št. in pošta

2256 Juršinci

Telefon

02/ 758 21 41

Spletna stran

www.jursinci.si

Elektronska pošta

obcina.jursinci@jursinci.si

Župan

Alojz Kaučič

Površina

36,26 km2

Število naselij

13

Število prebivalcev

2.380

Povprečna starost prebivalcev

42,8 let

Število stanovanj

1.057

Povprečna uporabna površina stanovanj

79,9 m2

Število gospodinjstev

852

Povprečna velikost gospodinjstva

2,7

Število delovno aktivnih prebivalcev

891

(Vir: https://www.stat.si , podatki za 1. 1. 2019)

Občina Juršinci meji na severu na občino Sveti Andraž v Slovenskih goricah, Sveti Jurij,
Ljutomer, na vzhodu na Občino Sveti Tomaž, na jugu na Občino Dornava, na
jugozahodu na Mestno občino Ptuj, na zahodu pa na občino Destrnik (slika 2.1).
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Slika 2.1: Občina Juršinci (Vir: http://geopedia.si).

2.2 Demografski podatki Občine Juršinci
Občina Juršinci je v začetku leta 2020 imela skupaj 2.380 prebivalcev, od tega 1.227 moških in
1.153 žensk. Največ prebivalstva je starega med 45 in 49 let in sicer 198 kar predstavlja 8,3 %.
Največ prebivalcev ima naselje Juršinci 375, najmanj pa naselje Mostje z 26 prebivalci.
Preglednica 2.2: Prebivalstvo po starostnih skupinah.
1014
let

1519
let

2024
let

2529
let

4044
let

4549
let

5054
let

7074
let

7579
let

8084
let

85
+
let

133 127 136

89

98

155 146 180 176

198

165 161 171 144 106

74

57

64

Starost - 0-4 5-9
SKUPAJ let let
2.380

3034
let

3539
let

(Vir: https://www.stat.si, 1.7. 2020.)
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Slika 2.2: Prebivalstvena piramida v Občini Juršinci.
(Vir: https://www.stat.si, 1. 1. 2020.)

Preglednica 2.3: Prebivalstvo po naseljih v Občini Juršinci.

042 JURŠINCI
042001 Bodkovci
042002 Dragovič
042003 Gabrnik
042004 Gradiščak
042005 Grlinci
042006 Hlaponci
042007 Juršinci
042008 Kukava
042009 Mostje
042010 Rotman
042011 Sakušak
042012 Senčak pri Juršincih
042013 Zagorci

Prebivalstvo
2380
126
159
256
43
138
259
375
205
26
185
210
109
289

(Vir: https://www.stat.si, 1.1. 2020.)

V občini je 852 gospodinjstev, kjer je povprečna velikost 2,7 osebe na gospodinjstvo, kar je
razvidno iz preglednice 2.4.
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Preglednica 2.4: Število in velikost gospodinjstev v Občini Juršinci.

042 JURŠINCI
042001 Bodkovci
042002 Dragovič
042003 Gabrnik
042004 Gradiščak
042005 Grlinci
042006 Hlaponci
042007 Juršinci
042008 Kukava
042009 Mostje
042010 Rotman
042011 Sakušak
042012 Senčak pri Juršincih
042013 Zagorci

Gospodinjstva Povprečna velikost
SKUPAJ
gospodinjstva
852
2,7
48
2,6
62
2,5
92
2,9
14
2,7
40
3,4
95
2,7
127
2,5
77
2,7
9
3,0
61
2,8
75
2,9
42
2,6
110
2,6

(Vir: https://www.stat.si, 1. 1. 2020.)

V Občini Juršinci je 1.057 stanovanj s skupno uporabno površino 84.465 m2 oziroma 79,9 m2 na
stanovanje. Večina stanovanj se ogreva s centralnim ogrevanjem.
Preglednica 2.5: Naseljenost stanovanj v Občini Juršinci.

Število
stanovanj

Uporabna
površina (m2)

1.057

84.465

1 Naseljena stanovanja

736

65.216

1.1 Stanovanja v stanovanjskih stavbah

705

63.532

1.2 Stanovanja v nestanovanjskih stavbah

31

1.684

2 Nenaseljena stanovanja

321

19.249

2.1 Stanovanja za sezonsko ali sekundarno rabo

36

1.605

2.2 Prazna stanovanja

285

17.644

Naseljenost - SKUPAJ

(Vir: https://www.stat.si, 1.1. 2020.)
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Po podatkih AJPES-a (december 2019) je v Poslovnem registru Republike Slovenije v Občini
Juršinci registriranih 125 poslovnih subjektov in sicer:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

11 gospodarskih družb,
2 pravni osebi javnega prava,
5 nepridobitni organizaciji - pravne osebe zasebnega prava,
60 samostojnih podjetnikov posameznikov;
28 društev,
1 zadruga,
18 druge fizične osebe, ki opravljajo registrirane dejavnosti.

Število delovno aktivnega prebivalstva znaša 891 prebivalcev, od tega 505 moških in 386
žensk. Stopnja delovne aktivnosti v občini je 57,3 %. Po podatkih Zavoda za zaposlovanje je
bilo oktobra 2020 v občini Juršinci 78 brezposelnih oseb, od tega 27 moških in 51 žensk.
Stopnja registrirane brezposelnosti je znašala 7,5 % kar je za 1,1 % manj od povprečne
vrednosti brezposelnosti za celotno Slovenijo.
Preglednica 2.6: Delovno aktivno prebivalstvo.

Juršinci

Spol - SKUPAJ
Moški
Ženske

Delovno aktivno
prebivalstvo po
prebivališču - SKUPAJ
891
505
386

(Vir: https://www.stat.si, 31.10.2020.)

Preglednica 2.7: Prebivalstvo Občine Juršinci po stopnji delovne aktivnosti.

Juršinci

Stopnja delovne
aktivnosti
Spol - SKUPAJ
57,3

Moški Ženske
59,8
54,3

(Vir: https://www.stat.si, 31. 10. 2020.)

Preglednica 2.8: Stopnja registrirane brezposelnosti po spolu.

Juršinci

Stopnja
brezposelnosti
Spol - SKUPAJ
7,5

Moški
5,3

Ženske
10,1

(Vir: https://www.ess.gov.si, 30.9 2020.)

Ključne ugotovitve:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

v občini je 13 naselij skupne površine 36,26 km2,
število prebivalcev v občini je 2.380;
852 gospodinjstev in 1.057 stanovanj;
povprečno število članov v gospodinjstvu je 2,7;
povprečna velikost stanovanja v občini je 79,9 m2;
686 stanovanj ima centralno ogrevanje;
891 delovno aktivnih prebivalcev,
stopnja registrirane brezposelnosti septembra je 7,5 %.
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3 ANALIZA RABE ENERGIJE IN PORABE ENERGENTOV
Podatke za analizo rabe energije v Občini Juršinci smo zbirali s pomočjo zaposlenih v
občinski upravi, spletne aplikacije energetskega knjigovodstva, iz podatkovnega portala
Statističnega urada Republike Slovenije, distributerja električne energije, s pomočjo
telefonskega ankteriranja in drugih javnih dostopnih podatkov.
Analizo rabe energije v občini smo izdelali po naslednjih skupinah porabnikov:
➢
➢
➢
➢

stanovanja;
poslovni odjemalci (industrija in obrt);
javne stavbe;
promet.

3.1 Izhodišča za izračun rabe energije za ogrevanje in pripravo tople
sanitarne vode
Če želimo primerjati rabo energije po različnih energentih, ki jih uporabljamo v
posameznih objektih za ogrevanje, moramo te, zaradi različnih agregatnih stanj (trdega,
tekočega, plinastega) in zaradi različnih merskih enot (liter, kg, m3), postaviti na isto
osnovo, oziroma energijsko enoto, to je na kWh. Pomembno je tudi, da upoštevamo
pravilno kurilno vrednost energentov. Kurilne vrednosti, uporabljene za izračune v
lokalnem energetskem konceptu so prikazane v preglednici 3.1.
Preglednica 3.1: Spodnje kurilne vrednosti energentov.

Energent

Kurilna vrednost

ELKO

9,98 kWh/L
9,5 kWh/Sm3

Zemeljski plin
Utekočinjen
(UNP)

naftni

plin
12,87 kWh/kg
6,95 kWh/L
25,93 kWh/m3

Rjavi premog

5.600,0 kWh/t

Lesna polena

1.884,0 kWh/prm

(Vir: Priročnik za izdelavo LEK-a.)
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3.2 Raba energije za ogrevanje stanovanj
3.2.1 Struktura virov ogrevanja stanovanj v Občini Juršinci
Občina Juršinci ima 1.057 stanovanj s skupno površino 84.465 m2, kar znese 79,9 m2
na stanovanje. Na osnovi zbranih podatkov o virih ogrevanja stanovanj, katere smo
pridobili iz podatkovne baze o vgrajenih malih kurilnih napravah s katerimi razpolaga
Ministrstvo za okolje in prostor smo izdelali analizo ogrevanja stanovanj, kot je
prikazano v preglednici 3.2 in na sliki 3.1.
Preglednica 3.2: Razdelitev stanovanj po glavnih virih ogrevanja.

Občina Juršinci
Vir ogrevanja

Astan /m2

Št. stanovanj

Delež /%

Lesna biomasa

61.124

765

72,4

ELKO

19.342

242

22,9

UNP

3.675

46

4,3

Toplota okolja

324

4

0,4

Skupaj

84.465

1.057

100,0

(Vir: https://www.stat.si, MOP).

4,3%

0,4%
Lesna
biomasa
ELKO
UNP

22,9%

Toplota okolja
72,4%

Slika 3.1: Razdelitev stanovanj po virih ogrevanja za Občino Juršinci.

Za ogrevanje stanovanj so v letu 2019 gospodinjstva največ uporabljala lesno biomaso
(72,4 %), in ELKO (22,9 %). Ostali energenti so prisotni v manjši meri in predstavljajo
skupaj 4,7 %.
Podatki o porabljeni energiji za posamezni energent so izračunani na podlagi naslednjih
podatkov in predpostavk:
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podatki o številu stanovanj v občini, ki se ogrevajo s posameznim energentom;
povprečna ploščina ogrevanih stanovanja v občini je 79,9 m2;
upoštevana je bila povprečna letna poraba končne energije za ogrevanje v
stanovanju v višini 120 kWh/m2 in za gretje sanitarne vode 20 kWh/m2;
➢ upoštevane so bile spodnje kurilne vrednosti posameznih energentov.
➢
➢
➢

Preglednica 3.3: Ocena porabljene energije za ogrevanje stanovanj.

Lesna
biomasa
(m3/a)
A stanov/m2
Energija
(kWh/a)
Količina
energenta

ELKO
(L/a)

Toplota
okolja
(kWh/a)

UNP
(L/a)

Skupaj

61.124

19.342

2.237

1.762

84.465

7.334.820

2.321.040

268.464

211.440

10.135.764

3.893

226.443

38.908

75.514

Preglednica 3.4: Ocena porabljene energije za pripravo tople sanitarne vode.

Lesna
biomasa
(m3/a)
A stanov/m2
Energija
(kWh/a)
Količina
energenta

ELKO
(L/a)

Toplota
okolja
(kWh/a)

UNP
(L/a)

Skupaj

61.124

19.342

2.237

1.762

84.465

1.222.470

386.840

44.744

35.240

1.689.294

611

37.740

6.485

12.586

Preglednica 3.5: Ocena porabljene energije skupaj za ogrevanje stanovanj in pripravo tople
sanitarne vode.

Lesna
biomasa
(m3/a)
A stanov/m2
Energija
(kWh/a)
Količina
energenta

ELKO
(L/a)

Toplota
okolja
(kWh/a)

UNP
(L/a)

Skupaj

61.124

19.342

2.237

1.762

84.465

8.557.290

2.707.880

313.208

246.680

11.825.058

4.504

264.183

45.392

88.100

Iz preglednice 3.5 je razvidno, da se v občini za ogrevanje stanovanj in sanitarne vode
porabi skupno 11.825 MWh/a končne toplotne energije.
Izračunani podatki kažejo, da energetska oskrba stanovanj v občini temelji predvsem na
lesni biomasi 72,4 % ter ELKO 22,9 % (slika 3.2).
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2,1%
2,6%

Lesna biomasa
ELKO
22,9%

UNP
Toplota okolja
72,4%

Slika 3.2: Porabljena energija za ogrevanje stanovanj in TSV po vrsti energenta.

3.2.2 Energijski račun stanovanj v Občini Juršinci
Energijski račun je okvirni izračun letnih stroškov ogrevanja gospodinjstev. Pri tej oceni
smo uporabili višino cen energentov, ki že vsebujejo DDV in pripadajoče trošarine.
Gospodinjstva za ogrevanje stanovanj in pripravo sanitarne vode v občini letno porabijo
11,8 GWh energije. Izračunani letni stroški za energijo znašajo 516.380 EUR kot so
prikazani v preglednici 3.6. V nadaljevanju študije bodo opisane možnosti prihrankov
pri rabi energije v stanovanjih. Te prihranke lahko nato prilagodimo na izračunani
znesek porabljene energije in tako dobimo denarno ovrednotene prihranke posameznih
ukrepov učinkovite rabe energije (URE).
Preglednica 3.6: Ocenjeni stroški ogrevanja stanovanj v Občini Juršinci.

Porabljena
količina energije
(kWh/a)

Cena
energije
(EUR/kWh)

Letni stroški
ogrevanja
(EUR)

Lesna biomasa

8.557.290

0,023

196.818

ELKO

2.707.880

0,097

262.664

UNP

313.208

0,142

44.476

Toplota okolja

246.680

0,050

12.422

SKUPAJ

11.825.058

516.380

(Vir: Lastni izračun na podlagi podatkov distributerjev energentov).
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Ključne ugotovitve:
za ogrevanje stanovanj in sanitarne vode so v letu 2019 gospodinjstva največ
porabila lesne biomase (72,4 %) in ELKO (22,9 %);
✓ skupna poraba toplotne končne energije znaša 11.825 MWh/a;
✓ povprečna poraba energije na prebivalca znaša 4.969 kWh/a.
✓

3.3 Raba energije v javnih stavbah
V skupini javnih stavb so predvsem šole in vrtci pomemben porabnik različnih oblik
energije. Visoki stroški za energijo in onesnaževanje okolja zahtevajo, da se učinkovite
rabe energije v šolah in vrtcih lotimo celovito, ob upoštevanju tehničnih, finančnih in tudi
vzgojno izobraževalnih vidikov. Varčna raba energije ne znižuje bivalnega ugodja;
zahteva le bolj učinkovito rabo omejenih virov energije, uporabo sodobnih aparatov, ki
porabijo bistveno manj energije kot starejše naprave za enako opravljeno delo.
Energijo lahko prihranimo tudi z enostavnejšimi (npr. organizacijskimi) ukrepi. Za
najenostavnejšo oceno potrebnih energijskih ukrepov stavbe uporabljamo energijsko
število, ki predstavlja porabo končne energije na enoto uporabne površine stavbe v
enem letu. Po Pravilniku o učinkoviti rabi energije v stavbah PURES 2010 naj bi bila
raba energije za ogrevanje v stavbah (odvisno od faktorja oblike stavbe) blizu 50
kWh/m2. Kot bo prikazano v nadaljevanju, večina analiziranih stavb, ki se kontinuirano
ogrevajo to vrednost presega.
Iz aplikacije energetskega knjigovodstva in s pomočjo občine smo pridobili podatke o
porabljenih energentih za ogrevanje in električne energije za naslednje javne stavbe:
➢
➢
➢
➢

OŠ Juršinci z vrtcem
Občinska stavba
Zdravstveni dom
Večnamenski kulturni center

Kot glavno vodilo za oceno energijske učinkovitosti stavbe se uporablja energijsko
število, ki pomeni specifično porabo energije na enoto površine stavbe v določenem
časovnem obdobju. Energijsko število, v katerem je zajeta poraba energije za ogrevanje
in pripravo tople vode se lahko izračuna tudi za obstoječe javne stavbe, da lahko
ocenimo njihovo energijsko učinkovitost.
Vrednost energijskega števila stavbe se uporablja za oceno potrebnih energetskih
ukrepov, ki naj bi jih povzeli pri energetski sanaciji starejših stavb. Vsaka stavba (hiša,
stanovanjski blok, šola) ima svoje energijsko število. Na podlagi izračunanega
energijskega števila lahko tudi javne stavbe opredelimo na način ali so energijsko
potratne ali pa so varčne ter jih tako uvrstimo v določeni razred energetske učinkovitosti
po Pravilniku o metodologiji izdelave in izdaji energetskih izkaznic stavb (Uradni.list RS
št. 92/2014).
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Iz preglednice 3.7 in slike 3.3 je razvidno, da imajo stavbe, ki se kontinuirano ogrevajo
najvišja skupna energijska števila. Med te stavbe spadajo osnovna šola z vrtcem,
zdravstveni dom in občinska stavba. Večnamenski kulturni center ima nizko porabo
energije, ker se ogreva samo občasno po potrebi. Posledica takega nekontinuiranega
ogrevanja je nizka vrednost specifične rabe energije za ogrevanje in s tem tudi
energijski razred učinkovitosti stavbe. Zato je pri tej stavbi potrebno poudariti, da so
izračunane vrednosti nerealne oz. prenizke glede na stanje stavbe v smislu gradbene
fizike.
Preglednica 3.7: Povzetek podatkov o rabi energije v javnih stavbah Občine Juršinci.
Poraba
Poraba
Skupno
Ogrevalna
Energijsko
Energijsko
Vrsta
toplotne
električne
energijsko
Naziv stavbe
površina
število
število
energenta energije
energije
število
(m2)
(kWh/m2)
(kWh/m2)
(kWh/a)
(kWh/a)
(kWh/m2)
OŠ Juršinci z
vrtcem

ELKO

213.200

EE

181.400

ELKO

25.506

98

234.307

58

157

64

14.753

37

100

Zdravstveni dom
239
30.310
127
8.489
36
UNP
Večnamenski
436
24.201
56
5.531
13
kulturni center
ELKO
* električna energija se porablja za ogrevanje, razsvetljavo in ostale porabnike v stavbi.

162

Občinska stavba

4.016
401

68

180
160

kWh/m2a

140

Električna
energija

120
100

Toplotna
energija

80
60
40
20
0
OŠ Juršinci z
vrtcem

Občinska
stavba

Zdravstveni
dom

Večnamenski
kulturni
center

Slika 3.3: Energijska števila javnih stavb Občine Juršinci.

V preglednici 3.8 navajamo povzetek ključnih podatkov o porabi energije v
obravnavanih javnih stavbah Občine Juršinci. V letu 2019 je skupna porabljena končna
energija znašala 474.617 kWh.
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Preglednica 3.8: Poraba energije po energentih za ogrevanje javnih stavb v Občini Juršinci.

Količina
energenta
Poraba toplotne
energije (kWh)

ELKO
(L/a)

UNP
(L/a)

Toplota
EE
okolja
(kWh/a)
(kWh/a)

25.649

4.393

69.769

262.907

30.310

181.400

Skupaj
(kWh/a)

474.617

Slika 3.4 kaže, da javne stavbe porabijo 55,4 % energije pridobljene z ELKO, 38,2 % iz
toplote okolja in 6,4 % iz UNP.

38,2%

ELKO

UNP
55,4%

Toplota okolja

6,4%
Slika 3.4: Struktura porabljene končne energije v javnih stavbah Občine Juršinci.

Ključne ugotovitve:
skupna porabljena energija za ogrevanje javnih stavb je znašala 474,6 MWh
na leto;
✓ 55,4 % porabljene energije pridobijo z ELKO;
✓ najvišjo skupno energijsko število ima stavba Zdravstveni dom Juršinci z 162
kWh/m2a.
✓
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3.4 Raba energije v industriji in storitvenem sektorju
Po podatkih AJPES-a (december 2019) je v Poslovnem registru Republike Slovenije na
območju Občine Juršinci registriranih 125 poslovnih subjektov in sicer:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

11 gospodarskih družb,
2 pravni osebi javnega prava,
5 nepridobitni organizaciji - pravne osebe zasebnega prava,
60 samostojnih podjetnikov posameznikov;
28 društev,
1 zadruga,
18 druge fizične osebe, ki opravljajo registrirane dejavnosti.

Iz podatkovne baze PIRS-a smo izbrali vse večje poslovne subjekte in pridobili podatke
o porabi energije za ogrevanje. Podatke smo zbrali na osnovi telefonskega anketiranja.
Manjši poslovni subjekti, ki imajo poslovne prostore v sklopu stanovanj oz.
stanovanjskih stavb so zajeti v poglavju o porabi energije za ogrevanje stanovanj.
Izračun porabe energije za ogrevanje anketiranih podjetij v letu 2019 je prikazan v
preglednici 3.9 in na sliki 3.5.
Preglednica 3.9: Poraba energije za ogrevanje podjetij v Občini Juršinci.

ELKO
(L/a)

UNP
(L/a)

Lesna
biomasa
(m3/a)

Količina
energenta

8.700

1.200

41

Poraba v kWh

89.175

8.280

77.244

44,2%

Skupaj
(kWh/a)

174.699

51,0%
ELKO
UNP
Lesna biomasa
4,7%

Slika 3.5: Delež porabe energije po energentih v podjetjih v Občini Juršinci.

Slika 3.5 kaže, da podjetja za potrebe ogrevanja porabijo 51,0% energije pridobljene iz
ELKO, 44,2 % iz lesne biomase in 4,7 % iz UNP.
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Ključne ugotovitve:
v letu 2019 je bilo v občini registriranih 11 gospodarskih družb in 60 samostojnih
podjetnikov posameznikov;
✓ skupna poraba energije za ogrevanja je znaša 174,7 MWh/a;
✓

3.5 Poraba električne energije v Občini Juršinci
Območje Občine Juršinci organizacijsko pokriva območna enota Ptuj, Elektro Maribor
d.d.. Energetski zakon EZ-1 na področju elektroenergetike omogoča načelo prostega
trga s prodajo električne energije. Po veljavni zakonodaji skladno s 35. členom EZ-1 se
dejavnosti proizvodnje in dobave elektrike opravljata prosto na trgu, na katerem se
udeleženci med seboj svobodno dogovorijo o količini in ceni dobavljene elektrike,
končni odjemalci imajo pravico izbire in zamenjave dobavitelja uporabnikom, od
katerega kupujejo elektriko, proizvajalci pa imajo pravico izbire in zamenjave dobavitelja
uporabnikom, kateremu elektriko prodajajo. Trgovci sklepajo pogodbe med seboj, razen
v primeru prezasedenosti v sistemu iz c) točke drugega odstavka 2. člena Uredbe (ES)
št. 714/2009, kjer se pravica do sklepanja pogodb dodeljuje skladno z 58. členom tega
zakona. Dobavitelji uporabnikom sklepajo odprte pogodbe o dobavi končnim
odjemalcem in o odkupu od proizvajalcev, ne glede na mesto priključitve.
3.5.1 Poraba električne energije pri tarifnih odjemalcih
Po meritvah podjetja Elektro Maribor d.d. so tarifni odjemalci, torej stanovanja in
gospodinjstva v Občini Juršinci leta 2019 skupno porabili 4.310,4 MWh električne
energije za razne namene, torej za ogrevanje, pogon električnih aparatov, razsvetljavo
ipd.
Povprečna letna poraba električne energije na stanovanje v Sloveniji znaša 4.119 kWh.
(Vir: STAT.SI). Po statističnih podatkih je v občini 1.057 stanovanj, po podatkih Elektra
Maribor d.d. pa 1.006 merilnih mest. Poprečna letna poraba električne energije je
naslednja:
•
•
•

povprečna raba v Sloveniji: 4.119 kWh na stanovanje;
povprečna raba v Občini Juršinci: 4.078 kWh na stanovanje;
povprečna raba v Občini Juršinci: 4.129 kWh na merilno mesto.

Iz teh podatkov sledi, da so stanovanja po specifični porabi električne energije v Občini
Juršinci 1 % pod povprečno vrednostjo v Sloveniji.
3.5.2 Poraba električne energije pri upravičenih odjemalcih
Naslednji del porabe električne energije predstavljajo upravičeni odjemalci, torej
podjetja, javne stavbe ipd. Upravičeni odjemalci so v Občini Juršinci po podatkih
podjetja Elektro Maribor d.d. v letu 2019 porabili 1.207,6 MWh električne energije.
3.5.3 Poraba električne energije za javno razsvetljavo
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Stanje javne razsvetljave v Občini Juršinci smo povzeli po podatkih pridobljenih od
Občine Juršinci, dobavitelja električne energije Energije plus d.o.o., ter po podatkih od
upravljavca JR Občine Juršinci. V letu 2020 je koncesionar za vzdrževanje JR Občine
Juršinci Cestno podjetje Ptuj d.o.o. in za njega Andrej Čeh s.p., Rotman 58a, 2256
Juršinci.
Po podatkih je bilo za javno razsvetljavo v letu 2019 porabljenih 84.964 kWh na leto, kar
znaša pri 2.380 prebivalcih 35,7 kWh na prebivalca na leto. Stroški javne razsvetljave
za energijo so znašali 13.428,00 EUR.
Po Uredbi o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja (Ur. l. RS št. 81/07) sme biti
vrednost 44,5 kWh/a na prebivalca (6. člen). Iz teh podatkov je razvidno, da specifična
poraba električne energije za javno razsvetljavo ne presega z uredbo predpisane
vrednosti. Po zahtevah Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja je
potrebno izdelati načrt javne razsvetljave, če celotna moč električnih svetilk presega 10
kW ali 1 kW za osvetlitev kulturnega spomenika (vrednost osvetlitve je predpisana na 1
cd/m2). Prav tako je upravljalec zavezan za izvajanje obratovalnega monitoringa, če
skupna moč svetilk presega 50 kW ali 20 kW, če gre za razsvetljavo cest in javnih
površin, ali 5 kW, če gre za razsvetljavo kulturnih spomenikov, fasad ali objektov za
oglaševanje.
V Občini Juršinci je glede na podatke iz terenskega štetja 320 svetil, od tega jih 250
ustreza Uredbi o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja, ostalih 70 je potrebno
ustrezno prilagoditi oz. zamenjati.
Svetila so na samostojnih stebrih in na stebrih drugih infrastruktur (elektrike, telefona). V
grobem bi lahko sistem razdelili v nekaj sistemov in sicer dva sistema sta v naselju
Juršinci, ostali pa v Zagorcih, Gabrniku, Sakušaku, Mostjeh, Grlincih in Hlaponcih.
Preglednica 3.10 vsebuje tipe sijalk v posameznih svetilkah, preglednica 3.11 pa vrste
kandelabrov-stebrov. Tipi svetilk in tehnične lastnosti so podane v preglednici 3.12. iz
nje je razvidno, da je v Občini Juršinci vgrajeno 20 različnih vrst svetilk.
Preglednica 3.10: Vrste sijalk v JR Občine Juršinci.
TIP SIJALKE
POMEN

VT Na

Visokotlačna natrijeva

VTF

Živosrebrna

Na

Nizkotlačna natrijeva

H

Visokotlačna živosrebrna

Fluo

Fluorescentna (PL-L)

MH

Metalhalogena

LED

Svetleča dioda

34

Lokalni energetski koncept Občine Juršinci
Preglednica 3.11: Tip in število drogov v Občini Juršinci.
Betonski
0
Konzola

5

Kovinski

301

Lesen

14

SKUPAJ

320

Preglednica 3.12: Pregled svetilk in tehnične lastnosti.

Barva

Tip luči

Skladnost

moč
število skupna moč
svetilke (W) luči
(W)

Tip 1

Philips 2 x 18 W

Skladna

36

15

540

Tip 2

SitecoST 100 nova 100 W

Skladna

100

56

5.600

Tip 3

Siteco ST 100 STARA 70 W

Neskladna

70

3

210

Tip 4

Okrasna skladna VTF 125

Skladna

125

47

5.875

Tip 5

Bučka VTF 125

Neskladna

125

19

2.375

Tip 6

Reflektor cerkev 400 W

Neskladna

400

2

800

Tip 7

Okrasna neskladna

Neskladna

125

8

1.000

Tip 8

Elektrokovina KN 125

Neskladna

125

1

125

Tip 9

GEOLED CAYMAN 25 W

Skladna

25

10

250

Tip 10

Siteco CX 100 nova

Skladna

70

45

3.150

Tip 11

Siteco CX 100 stara

Neskladna

100

15

1.500

Tip 12

Tenis igrišče Juršinci reflektor LED 300
W
Skladna

300

4

1.200

Tip 13

Asfalt igrišče Juršinci reflektor 400 W

Neskladna

400

9

3.600

Tip 14

Philips clearWay gen 2 BGP307 28 W

Skladna

28

54

1.512

Tip 15

LED Lawn Spike Light 5 W, krožni
Gabrnik, Puhov muzej
Skladna

5

6

30

Tip 16

Elektrokovina CF 125 W

Neskladna

125

13

1.625

Tip 17

Philips FGS ravno steklo 2 X 18 W

Skladna

36

9

324

Tip 18

LED Grah 30 W

Skladna

30

1

30

Tip 19

Reflektor Puhov muzej 1 x 50 W

Neskladno

50

2

100
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Tip 20

Reflektor Puhov muzej 2 x 400 W

Neskladno

400

Skupaj

1

400

320

30.246

3.5.4 Skupna poraba električne energije
V Občini Juršinci je v letu 2019 po podatkih podjetja Elektro Maribor d.d. poraba
električne energije znašala 5.603 MWh. Preglednica 3.10 prikazuje porabo električne
energije po posameznih porabnikih. Na sliki 3.6 so prikazani deleži porabljene
električne energije posameznih skupin porabnikov, ki jih oskrbuje Elektro Maribor d.d.
Preglednica 3.10: Poraba električne energije po vrstah uporabnikov za Občino Juršinci.

Št. merilnih
mest

Poraba (kWh/a)

1.044

4.310.406

Poslovni odjem na nizki napetosti z merjeno močjo

9

386.000

Poslovni odjem na nizki napetosti brez merjene moči

77

821.655

Javna razsvetljava

9

84.964

1.139

5.603.025

Vrsta odjema
Stanovanja

Skupaj
(Vir: Elektro Maribor d.d.).

1,5%
6,9%

Stanovanja

14,7%
Poslovni odjem na nizki
napetosti z merjeno močjo

76,9%

Poslovni odjem na nizki
napetosti brez merjene moči

Javna razsvetljava

Slika 3.6: Deleži porabe električne energije posameznih skupin porabnikov v Občini Juršinci.
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Ključne ugotovitve:
stanovanja predstavljajo 76,9 % porabe električne energije;
za poslovni namen se v občini porabi 21,6 % električne energije;
za javno razsvetljavo se porabi 1,5 % električne energije;
povprečna letna poraba električne energije v stanovanjih znaša 4.078 kWh, kar
je za 1 % manj od povprečne slovenske porabe;
✓ letna specifična poraba električne energije za JR je 35,7 kWh/a na prebivalca.
✓
✓
✓
✓

3.6 Raba energije v prometu
3.6.1 Cestni promet
Cestno prometno omrežje v občini sestavljajo regionalne državne ceste in
kategorizirane občinske ceste (lokalne ceste in javne poti) kot kaže preglednica 3.11. V
cestno prometno omrežje je uvrščen tudi sistem javnih površin za mirujoči promet.
Občina Juršinci je opremljena samo s cestnim omrežjem. Cestno omrežje tvorijo:
- regionalna cesta III-R3-712 Ptuj-Juršinci-Gornja Radgona v dolžini 20,16 km;
- lokalne ceste LC v dolžini 20,34 km in
- javne poti JP v dolžini 52,76 km.
Cestno omrežje dopolnjujejo nekategorizirane ceste oz. ceste, ki v prostoru nimajo
povezovalne funkcije (poljske ceste ipd.), ter gozdne prometnice (gozdne ceste, vlake).
Omrežje v samem naselju Juršinci, kot tudi v drugih naseljih v občini in v odprtem
prostoru je odprto ter razvejano.
Preglednica 3.11: Vrsta in kategorizacija cest z dolžinami v Občini Juršinci.

Vrsta ceste

Dolžina v km

Javne ceste – SKUPAJ

93,26

Državne ceste

20,16

Glavna cesta I – G1

0,0

Glavne ceste II - G2

0,0

Regionalne ceste I – R1

0,0

Regionalne ceste II - R2

0,0

Regionalne ceste III – R3

20,16

Regionalne tur. ceste - RT

0,0

Občinske ceste

73,10

Lokalne ceste – LC

20,34

Glavne mestne ceste - LG

0,0

Zbirne mestne ceste – LZ

0,0

Mestne (krajevne) ceste – LK

0,0
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Javne poti - JP

52,76

Javne poti za kolesarje - KJ

0,0

(Vir: http://www.dc.gov.si/)

Največji delež tranzitnih tokov ima regionalna cesta III-R3 št. 712 v smeri Ptuj - Lenart v
Sl. goricah. Po podatkih Direkcije za infrastrukturo je bila v letu 2018 omenjena cesta
obremenjena s 2.350 poprečnega letnega dnevnega prometa - PLDP (89 % z osebnimi
vozili), kar je prikazano v preglednici 3.12.
Preglednica 3.12: Rezultati štetja prometa leta 2018 na območju Občine Juršinci.
Sr. Tež.
Vsa
Lah.
Osebna
Tov. Tov.
Prometni odsek
vozila
Motorji
Avtobusi Tov. <
vozila
3,5- Nad
(PLDP)
3,5 t
7t
7t

Žihlava - Juršinci
Juršinci - Gabrnik

600
2.350

10
30

534
2.083

4
17

30
120

(Vir:http://www.dc.gov.si/ Stetje_prometa)

Slika 3.7: Cestno omrežje v Občini Juršinci (Vir: http://www.piso.si).
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14
58

4
32

Tov.
S
prik.

Vlačilci

2
5

2
5
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Zbrali smo javno dostopne podatke o registriranih cestnih vozilih v Občini Juršinci.
Podatki so v preglednici 3.13, iz katere je razvidno, da v občini narašča število
registriranih vozil in s tem tudi poraba pogonskih goriv iz neobnovljivih virov.
Preglednica 3.13: Podatki o registriranih cestnih vozilih v Občini Juršinci.

Občina Juršinci
Vozila - SKUPAJ
Motorna vozila
..kolesa z motorjem
..motorna kolesa
..osebni avtomobili in specialni osebni avtomobili
....osebni avtomobili
....specialni osebni avtomobili
..avtobusi
..tovorna motorna vozila
....tovornjaki
....delovna motorna vozila
....vlačilci
....specialni tovornjaki
..traktorji
Priklopna vozila
..tovorna priklopna vozila
....priklopniki
....polpriklopniki
..bivalni priklopniki
..traktorski priklopniki

2017
1921
1870
81
85
1274
1272
2
0
66
58
5
1
2
364
51
11
11
0
3
37

2018
1967
1910
88
92
1298
1296
2
0
72
64
5
1
2
360
57
13
13
0
4
40

2019
2024
1968
83
99
1338
1336
2
0
78
70
6
0
2
370
56
14
14
0
3
39

(Vir: https://www.stat.si, 2019)

3.6.2 Javni potniški avtobusni promet
Podjetje Arriva Štajerska d.d. izvaja javni avtobusni potniški promet, ki povezuje Občino
Juršinci s sosednjimi oz. bližnjimi občinami. Skozi občino potekata dve liniji šolskega
avtobusnega prometa in 5 linij primestnega avtobusnega prometa.
Na omenjenih linijah je v preglednici 3.14 prikazano število dnevnih relacij v času
pouka in v času šolskih počitnic ter letna razdalja prevoženih kilometrov s porabo goriva
in energije znotraj Občine Juršinci.

39

Lokalni energetski koncept Občine Juršinci
Preglednica 3.14: Letna poraba goriva primestnega avtobusnega prometa v Občini Juršinci.
Število
Število
dnevnih
Skupna letna
dnevnih
avtobusnih prevožena razdalja
Avtobusna linija
avtobusnih
relacij v
na relaciji
relacij v času
času šolskih
(km/a)
pouka
počitnic
Juršinci - Rotman - Polenšak- Hlaponci-Mostje 2
0
8.316
Grlinci - Gabrnik - Juršinci
Juršinci - Vodol - Gomila - Grabniški breg 4
0
9.828
Zagorci - Oblaki - Juršinci
Ptuj - Juršinci - Grabšinski breg - Juršinci
9
2
40.248
Ptuj - Juršinci - Grabšinski breg – M. Nedelja
Ptuj - Sp. Velovlek - Juršinci - Grabniški breg Ptuj
Juršinci - Grlinci - Hlaponci - Juršinci
Ptuj - Juršinci – M. Nedelja – Oblaki – Juršinci Ptuj
Skupaj

Porabljeno pogonsko gorivo (litri/a)

4

0

8.316

1

0

4.158

2

0

6.426

0

3

3.102

22

5

80.394

27.012

Porabljena energija (kWh/a)

269.584

Ključne ugotovitve
Občina Juršinci ima skupaj 96,26 km javnih cest, od tega je 20,16 km državnih
cest;
✓ število registriranih vozil je med leti 2017 in 2019 naraslo za 5,3 %;
✓ v občini so neposredno vezani na omrežje javnega avtobusnega potniškega
prometa.
✓ letna poraba dizelskega goriva javnega avtobusnega prometa v občini je 27.012
litrov.
✓

3.7 Raba energije za ogrevanje vseh porabnikov v Občini Juršinci
V tem poglavju združujemo porabo toplotne in električne energije za vse skupine
porabnikov v Občini Juršinci.
Seštevek vseh porabnikov energije za ogrevanje v občini nam da podatek, da je 69,2 %
porabljene toplotne energije pridobljene iz lesne biomase, sledi ELKO s 24,5 % ter
toplota okolja s 3,4 % porabljene energije. Najmanjši delež predstavlja UNP s 2,8 %.
V preglednici 3.15 in na sliki 3.8 je prikazana struktura porabljene energije za
ogrevanje in pripravo sanitarne vode za vse porabnike v Občini Juršinci.
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Preglednica 3.15: Poraba energentov za ogrevanje v Občini Juršinci.
ENERGENT

EM

STANOVANJA

PODJETJA

JAVNE STAVBE

SKUPAJ

L

264.183

8.700

25.649

298.533

kWh

2.707.880

89.175

262.907

3.059.962

L

45.392

1.200

4.393

50.985

kWh

313.208

8.280

30.310

351.798

m3

4.504

41

4.545

kWh

8.557.290

77.244

8.634.534

TOPLOTA OKOLJA /
ELEKTRIČNA ENERGIJA

kWh

246.680

181.400

428.080

kWh

88.100

69.769

157.869

SKUPAJ

kWh

11.825.058

474.617

12.474.374

ELKO
UNP

LESNA BIOMASA

174.699

3,4%
24,5%
ELKO
2,8%
69,2%

UNP
LESNA BIOMASA
TOPLOTA OKOLJA

Slika 3.8: Struktura rabe energije za ogrevanje po posameznih energentih za vse porabnike v
Občini Juršinci.

V nadaljevanju analize je v preglednici 3.16 podana skupna poraba toplotne in
električne energije za vse porabnike v občini.
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Preglednica 3.16: Porabljena energija vseh porabnikov v Občini Juršinci.
EM
STANOVANJA
PODJETJA
JAVNE STAVBE
TOPLOTNA ENERGIJA

kWh
%

ELEKTRIČNA
ENERGIJA

JAVNI POTNIŠKI
PROMET
SKUPNA PORABA
ENERGIJE

11.825.058

174.699

474.617

12.474.374

94,8

1,4

3,8

100

JAVNA
RAZSVETLJAVA
84.964

5.603.025

1,5

100

EM

STANOVANJA

kWh

4.310.406

POSLOVNI
ODJEM
1.207.655

76,9

21,6

%

SKUPAJ

SKUPAJ

kWh

269.584

kWh

18.346.983

Ključne ugotovitve:
celotna raba končne toplotne energije za ogrevanje in pripravo tople sanitarne vode
v občini znaša 12.474 MWh/a;
➢ 69,2 % porabljene energije je pridobljene iz lesne biomase, 24,5 % iz ELKO;
➢ celotna raba električne energije znaša 5.603 MWh/a;
➢ skupna poraba končne energije v občini znaša 18.347,0 MWh/a.
➢

ANALIZA OSKRBE Z ENERGIJO
4.1 Oskrba s toploto
4.1.1 Skupne kotlovnice
Občina Juršinci ne razpolaga s skupnimi kotlovnicami, saj se vsi porabniki toplotne
energije ogrevajo z individualnimi kurilnimi napravami.
4.1.2 Daljinsko ogrevanje
V občini Juršinci ni zgrajenega sistema daljinskega ogrevanja.

4.2 Oskrba z električno energijo
Območje Občine Juršinci organizacijsko pokriva območna enota Ptuj, Elektro Maribor
d.d. Oskrbovanje z električno energijo na tem območju poteka preko 20 kV srednje
napetostnega omrežja iz RTP Ptuj 110/20 kV. Oskrbovanje z električno energijo v občini
poteka iz večih napajalnih transformatorskih postaj 20/0,4 kV, ki se napajajo iz
razdelilne transformatorske postaje RTP 110/20 kV Ptuj preko samo enega 20 kV
izvoda Dornava. Možnost rezervnega napajanja za zadnji del SN izvoda Dornava
(območje Občine Juršinci) je mogoča preko SN izvoda Radenci iz RTP Lenart 110/20
kV.
RTP 110/20 kV Ptuj je vzankana v t.i. 110 kV prekmursko zanko in je tako RTP 110/20
kV vzankan v enosistemski DV med RTP Kidričevo in HE Formin. V RTP-ju Ptuj sta
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nameščena dva transformatorja 110/20 kV moči 40 MVA. Letna konična obremenitev
RTP Ptuj je cca. 32 MVA, tako da transformatorja moči 40 MVA zadostujeta za trenutne
potrebe z oskrbo električne energije in tudi za potrebe po oskrbi z električno energijo v
bodoče.
Na območju občine trenutno poteka 27,2 km srednje napetostnih vodov. Od tega
nadzemnih vodov 25,58 km, ostalo so podzemni vodi srednje napetostnega omrežja.
Povprečna starost SN omrežja glede na leto izgradnje je 36 let ((Vir: Elektro Maribor d.d.).
Odjemalci električne energije se na območju Občine Juršinci napajajo iz 22
transformatorskih postaj, ki imajo naslednje karakteristike prikazane v preglednici 4.1.
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Preglednica 4.1: Lokacije, tip in moči transformatorskih postaj v Občini Juršinci.

(Vir: Elektro Maribor d.d.)
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4.3 Oskrba z zemeljskim plinom in UNP
Na območju Občine Juršinci ni plinovodnega omrežja z zemeljskim plinom, kateri bi bil
namenjen širši potrošnji. Na južnem delu občine poteka le prenosni plinovod R15 (od
M1 - MRP Lendava). Prav tako ni plinovodnega omrežja z UNP, ampak se posamezna
stanovanja in Zdravstveni dom oskrbujejo z individualnimi plinskimi kotli.

Slika 4.1: Trasa prenosnega plinovoda R15 na območju Občine Juršinci.

4.4

Oskrba s tekočimi gorivi

Od tekočih goriv se za ogrevanje v občini uporablja kurilno olje, ki prestavlja 24,5 %
vseh goriv za ogrevanje stavb. Z njimi jih oskrbujejo različni prodajalci teh goriv. V
Občini Juršinci je Bencinski servis Logo na lokaciji Juršinci 81a.

4.5

Oskrba z energijo v individualnih gradnjah

Oskrba z energijo v individualnih gradnjah temelji na tekočih goriv ELKO, kateri je
porabljen v 22,9 % in trdih gorivih (lesna biomasa), katera predstavlja glavni vir
ogrevanja z 72,4 %. Ostali viri ogrevanja so manj v uporabi. Elektro omrežje oskrbe z
električno energijo zadostuje za trenutne potrebe individualnih gradenj.
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4.6 Kartografski prikaz večjih kotlovnic
Na sliki 4.2 je prikazana lokacija dveh večjih kotlovnic v Občini Juršinci. V kulturnem
centru Juršinci je vgrajen kotel na ELKO, nazivne toplotne moči 84 kW, letnik 2012. V
Osnovni šoli Juršinci je vgrajen kotel na ELKO z nazivno toplotno močjo 407 kW, letnik
2004, kateri služi kot podpora ogrevanju toplotnih črpalk.

Slika 4.2: Lokacija kotlovnice OŠ in Večnamenski kulturni center Juršinci.

5 ANALIZA STANJA EMISIJ
5.1 Splošno o emisijah pri porabi energije za ogrevanje
Analiza sedanjih emisij, ki izhajajo iz rabe energije, je osnova za ukrepe za zamenjavo
fosilnih energentov za obnovljive vire ter za učinkovitejšo rabo energije. Sestavni del
energetske politike je namreč tudi učinkovita raba energije (URE) in spodbujanje rabe
obnovljivih virov energije (OVE). Pri tem so pomembne zahteve direktiv evropske unije
in zahteve Nacionalnega energetskega podnebnega načrta, katere vključujejo
zmanjšanje emisij toplogrednih plinov do leta 2030.
Uredba (EU) 2018/842 določa nacionalne cilje glede zmanjšanja emisij toplogrednih
plinov za vsako državo članico EU v obsegu med 0 in 40 %. Oblika in način nadzora ter
poročanja v okviru Uredbe o delitvi bremen sta bila usklajena za vse države članice z
Uredbo o upravljanju energetske unije in podnebnih ukrepov.
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Slovenija se je z NEPN zavezala, da bo do leta 2030 dvignila delež OVE v končni rabi
energije za 27 % in posledično tudi zmanjšanje emisij toplogrednih plinov vsaj za 20 %
glede na leto 2005.
Za preračunavanje emisij za različne energente smo uporabili standardne podatke, ki se
uporabljajo v Evropski Uniji in so običajni tudi v Sloveniji. V preglednici 5.1 so zbrane
emisijske vrednosti za posamezne energente.
Preglednica 5.1: Primerjava emisijskih vrednosti pri uporabi različnih energentov.
CO2
SO2
NOX
CXHY
CO
kg/TJ
kg/TJ
kg/TJ
kg/TJ
kg/TJ

Prah
kg/TJ

Kurilno olje

74.000

120

40

6

45

5

UNP

55.000

3

100

6

50

1

Les

0

11

85

85

2.400

35

138.908

806

722

306

1.778

28

57.000

0

30

6

35

0

97.000

1.500

170

910

5.100

320

Električna
energija
Zemeljski plin
Rjavi premog

Vir: študija Joanneum Research Graz „Emisijski faktorji in energetskotehnični parametri za izdelavo energijskih in
emisijskih bilanc na področju toplotne oskrbe.

Za pregled emisijskih faktorjev podajamo lastnosti posameznih spojin:
Žveplov dioksid (SO2): molska masa: 64 g/mol; težji od zraka; je brezbarven, ostrega
vonja, strupen plin, ki z vodno paro iz zraka tvori žveplasto kislino, ki je kot vodna
raztopina nizke koncentracije med ljudmi poznana kot „kisel dež“, ki se utemeljeno
povezuje s problematiko „umiranja gozdov“ . Znanstveno je dokazano, da SO 2 lahko
povzroči različne bolezni kot so bronhitis, draženje dihalnih poti itd., popoln obseg
škodljivih učinkov pa še vedno ni poznan.
Ogljikov oksid (CO): molska masa: 28 g/mol; približno enako težak kot zrak (29 g/mol);
je življenjsko nevaren strupen plin. CO je brezbarvni plin brez vonja in zaradi teh
lastnosti še posebno nevaren in se pri vdihovanju veže na hemoglobin namesto kisika,
zato lahko pri izpostavljenosti večji koncentraciji pride do ti. zadušitve celic (podobno se
obnaša plin cianid). CO nastaja pri nepopolnem zgorevanju.
Ogljikovodiki (CXHY): v dimnih plinih; so produkt nepopolnega zgorevanja
Dušikovi oksidi (NOX): molska masa: 46 g/mol kot NO2 ; težji od zraka, po eni strani
nastaja pri zgorevanju goriv, ki vsebujejo dušik, po drugi strani pa nastaja pri visokih
temperaturah zgorevanja preko 1.000° C. Dušikovi oksidi so življenjsko nevarni plini.
Ogljikov dioksid (CO2): molska masa: 44 g/mol; je brezbarvni plin s šibko kislim okusom
in je težji od zraka. Ogljikov dioksid nastaja pri vseh procesih zgorevanja. Ogljikov
dioksid je glavni krivec za učinek tople grede. Koncentracija CO 2 v atmosferi se stalno
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povečuje in je po eni strani posledica industrializacije, po drugi strani pa stalnega
naraščanja prebivalstva na zemlji. Po najboljših danes razpoložljivih klimatskih modelih
bo podvojitev vsebnosti CO2 v atmosferi povzročila globalni dvig temperature za 3° C do
4,5 °C.

5.2 Emisije proizvedene z ogrevanjem stanovanj
V analizi porabe posameznih energentov za ogrevanje stanovanj je bilo ugotovljeno, da
se stanovanja v Občini Juršinci ogrevajo z lesno biomaso, kurilnim oljem, UNP in
toploto okolja. Na letni ravni tako gospodinjstva v občini za ogrevanje stanovanj in
ogrevanje sanitarne vode porabijo 11.578,4 MWh končne energije iz omenjenih
energentov, česar posledica so proizvedene naslednje količine emisij dimnih plinov, ki
so prikazane v preglednici 5.2.
Preglednica 5.2: Emisije dimnih plinov proizvedene z ogrevanjem stanovanj.

Vrsta
goriva
ELKO
Lesna
biomasa
UNP
Skupaj

5.3

Primarna Primarna
energija energija
(MWh/a)
(TJ/a)

CO2
(kg/a)

SO2
(kg/a)

721.381,3 1.169,8

NOX
(kg/a)

CXHY
(kg/a)

CO
(kg/a)

Prah
(kg/a)

389,9

58,5

438,7

48,7

2.707,9

9,7

8.557,3

30,8

0,0

338,9

313,2

1,1

62.015,4

3,4

11.578,4

41,7

783.396,6 1.512,1 3.121,2 2.683,8 74.430,2 1.128,1

2.618,5 2.618,5 73.935,2 1.078,2
112,8

6,8

56,4

1,1

Emisije proizvedene z ogrevanjem v industriji in storitvenem
sektorju

V analizi porabe posameznih energentov za ogrevanje in proizvodne procese v industriji
in storitvenem sektorju smo ugotovili, da so anketirana podjetja porabljala ELKO, UNP
in lesno biomaso. V preglednici 5.3 so podane količine emisij dimnih plinov, ki so jih
proizvedla podjetja.
Preglednica 5.3: Emisije dimnih plinov proizvedene v industriji in storitvenem sektorju.

Primarna Primarna
Vrsta goriva energija energija
(MWh/a)
(TJ/a)
ELKO
UNP
Lesna
biomasa
Skupaj

CO2
(kg/a)

SO2
(kg/a)

NOX
(kg/a)

CXHY
(kg/a)

CO
(kg/a)

Prah
(kg/a)

89,2
8,3

0,32
0,03

23.756,3
1.639,4

38,5
0,1

12,8
3,0

1,9
0,2

14,4
1,5

1,6
0,0

77,2

0,28

0,0

3,1

24

24

667

10

174,7

0,6

25.395,7

41,7

39,5

25,7

683,3

11,4
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5.4 Emisije proizvedene z ogrevanjem javnih stavb
V analizi porabe posameznih energent energentov za ogrevanje v javnih stavbah smo
ugotovili, da porabljajo ELKO in UNP. V preglednici 5.4 so podane količine emisij
dimnih plinov, ki so jih proizvedle javne stavbe z omenjenimi energenti razen električne
energije, ki so določene v poglavju 5.5.
Preglednica 5.4: Emisije dimnih plinov proizvedene z ogrevanjem javnih stavb.

Primarna Primarna
Vrsta goriva energija energija
(MWh/a)
(TJ/a)

CO2
(kg/a)

SO2
(kg/a)

NOX
(kg/a)

CXHY
(kg/a)

CO
(kg/a)

Prah
(kg/a)

ELKO

262,9

0,95

70.039

114

38

6

43

5

UNP

30,3

0,11

6.001,4

0,3

11

1

5

0

Skupaj

293,2

1,1

76.040,0

113,9

48,8

6,3

48,0

4,8

5.5 Emisije proizvedene z porabo električne energije
Raba električne energije posredno močno onesnažuje ozračje, saj je velik delež
električne energije proizveden iz fosilnih goriv. Občina Juršinci je v letu 2019 porabila
5.603,0 MWh električne energije in s tem proizvedla količino emisij dimnih plinov, ki je
podana v preglednici 5.5.
Preglednica 5.5: Emisije dimnih plinov proizvedene z porabo električne energije.

Vrsta goriva
Električna
energija

Primarna Primarna
energija energija
(MWh/a)
(TJ/a)
5.603,0

20,2

CO2
(kg/a)

SO2
(kg/a)

NOX
(kg/a)

CXHY
(kg/a)

CO
(kg/a)

Prah
(kg/a)

2.801.906

2.421

807

121

908

101

5.6 Emisije proizvedene z porabo goriva v javnem potniškem prometu
Raba pogonskih goriv v prometu predstavlja največji delež onesnaževanja zraka. V
analizi proizvedenih emisij dimnih plinov je obravnavani samo javni potniški promet,
zato je delež emisij ustrezno majhen, kot če bi obravnavali celotni promet v občini.
Letna izračunana poraba pogonskega goriva znaša 269,6,0 MWh energije. V
preglednici 5.6 so podane vrednosti emisij, ki so bile proizvedene v javnem potniškem
prometu.
Preglednica 5.6: Emisije dimnih plinov proizvedene z porabo pogonskih goriv.

Vrsta goriva
Pogonsko
gorivo

Primarna Primarna
energija energija
(MWh/a)
(TJ/a)
269,6

0,97

CO2
(kg/a)

SO2
(kg/a)

NOX
(kg/a)

CXHY
(kg/a)

CO
(kg/a)

Prah
(kg/a)

71.817,3

116,5

38,8

5,8

43,7

4,9
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5.7

Ocena skupnih emisij po posameznih uporabnikih

Preglednica 5.7 prikazuje oceno emisij po posameznih uporabnikih v kg na leto. Kot je
razvidno iz preglednice, največ emisij CO2 in ostalih spojin proizvedejo s porabo
električne energije, sledijo stanovanja, javne stavbe, promet in storitveno-podjetniški
sektor. Pri prometu je potrebno opozoriti, da je upoštevan samo javni avtobusni potniški
promet.
Preglednica 5.7: Ocena skupnih emisij dimnih plinov po porabnikih v Občini Juršinci.

CO2 *100

SO2

NOX

CXHY

CO

Prah

Stanovanja

783.397

1.512

3.121

2.684

74.430

1.128

Podjetja

25.396

42

39

26

683

11

Javni potniški promet

71.817

116

39

6

44

5

Javne stavbe

76.040

114

49

6

48

5

Električna energija

2.801.906

2.421

807

121

908

101

Skupaj

3.758.555

4.205

4.055

2.843

76.113

1.250

NOX

CXHY

CO

Prah

Emsijie kg/a

80000
70000
60000
50000
40000
30000
20000
10000
0
CO2 *100

SO2

Slika 5.1: Skupne emisije dimnih plinov v Občini Juršinci.

%

Delež emisij CO2
80,0
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Slika 5.2: Delež emisij CO2 po porabnikih v Občini Juršinci.
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6 ŠIBKE TOČKE OSKRBE IN RABE ENERGIJE
Šibke točke so področja rabe in oskrbe z energijo, kjer so na osnovi analize trenutnega
stanja možna izboljšanja. Pri oblikovanju možnih izboljšav moramo poleg dobre analize
stanja poznati tudi stališča oziroma cilje, ki naj bi jih občina imela na področju rabe in
oskrbe z energijo. Ti so naslednji:
✓
✓
✓
✓
✓

večja raba obnovljivih virov energije pri vseh porabnikih v občini;
spodbujanje ukrepov učinkovite rabe energije pri vseh porabnikih v občini;
zmanjšanje rabe goriv fosilnega izvora;
zmanjšanje emisij;
energetska prenova energijsko potratnih stavb, ki so v upravljanju občine;

Na osnovi ugotovitev iz podatkov o oskrbi in rabi energije bomo izpostavili energetsko
šibke točke v občini. Določene šibke točke bomo prikazali v obliki kazalnikov, druge
bomo podali opisno.

6.1
➢

Stanovanja
V letu 2019 se je v občini 72,4 % stanovanj ogrevalo z lesno biomaso. Poraba
kurilnega olja povzroča večje emisije plinov, kot poraba lesne biomase, katera je
okoljsko nevtralna. Pri tem gre za individualno rabo tega energenta, kar pomeni
individualna kurišča, ki so večkrat slabo vzdrževana, s tehnološko zastarelimi
kotli, kar povzroča prenizke izkoristke in preveliko porabo kurilnega olja.

Cilj: Znižanje rabe kurilnega olja za ogrevanje na 10 % do leta 2030 in s tem
znižanje emisij.
Odmik: Odmik od načrtovanega stanja v občini Juršinci je 12,9 %.

6.2

Javne stavbe

V javnih stavbah Občine Juršinci so bili izvedeni preliminarni energetski pregledi, ki so
nakazali potencial za znižanje rabe energije v posameznih javnih stavbah.
Na osnovi preliminarnih energetskih pregledov so prikazani osnovni podatki o stanju
stavb in njihovi energetski učinkovitosti. Analizirane so bile naslednje stavbe:
- OŠ Juršinci z vrtcem,
- Občinska stavba,
- Zdravstveni dom,
- Večnamenski kulturni center.
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Preglednica 6.1: Opis Osnovne šole Juršinci z vrtcem

Ime objekta

Osnovna šola Juršinci z vrtcem

Naslov

Juršinci 19, 2256 Juršinci
1806/1991/2014 - šola
2003 – večnamenska dvorana
2004 - vrtec
4.016 m2
ELKO
BIASI; 407 kW
Električna energija
TČ zrak/voda, AERMEC 171 kW
Termostatski
1 x 1500 litrov - šola + vrtec
Centralno ogrevanje
1 x 500 litrov - dvorana
Centralno ogrevanje
Športna dvorana: IMP klimat Tip KNND 6/6 Qdov = 1.200 m3/h
Energijsko nevarčna
PVC
Energijsko učinkovito
S toplotno izolacijo

Leto gradnje/obnove
Skupna grevana površina
Vrsta energenta
Radiatorski ventili
Topla sanitarna voda
Prezračevanje
Razsvetljava
Stavbno pohištvo
Ovoj stavbe

Slika 6.1: Osnovna šola Juršinci z vrtcem in večnamensko dvorano.

Preglednica 6.2: Opis Občinske stavbe.

Ime stavbe
Naslov
Leto gradnje/obnove
Ogrevalna površina
Vrsta energenta
Radiatorski ventili
Topla sanitarna voda
Prezračevanje
Razsvetljava
Stavbno pohištvo
Ovoj stavbe

Občinska stavba Juršinci
Juršinci 3b, 2256 Juršinci
1990/2010
401 m2
ELKO
COLD; 50 kW
Navadni in termostatski
3 x 10 litrov
Električna energija
Naravno
Energijsko nevarčna
PVC
Energijsko učinkovito
S toplotno izolacijo
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Slika 6.2: Občinska stavba.
Preglednica 6.3: Opis Zdravstvenega doma.

Ime stavbe
Naslov
Leto gradnje/obnove
Ogrevalna površina
Vrsta energenta
Radiatorski ventili
Topla sanitarna voda
Prezračevanje
Razsvetljava
Stavbno pohištvo
Ovoj stavbe

Zdravstveni dom Juršinci
Juršinci 3, 2256 Juršinci
1970/2010
239 m2
UNP
Junkers; 3 x 24 kW
Navadni in termostatski
Pretočni sistem
UNP
Naravno
Energijsko nevarčna
PVC
Energijsko učinkovito
S toplotno izolacijo

Slika 6.3: Zdravstveni dom Juršinci.
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Preglednica 6.4: Opis Večnamenskega kulturnega centra.

Ime objekta
Naslov
Leto gradnje/obnove
Ogrevalna površina
Vrsta energenta
Radiatorski ventili
Topla sanitarna voda
Prezračevanje
Razsvetljava
Stavbno pohištvo
Ovoj stavbe

Večnamenski kulturni center Juršinci
Juršinci 10, 2256 Juršinci
1939/2012
436 m2
ELKO
SIME; 84 kW
Termostatski
1 x 80 litrov
ELKO + električna energija
Naravno in prisilno
Energijsko nevarčna
Les
Energijsko učinkovita
Brez toplotne izolacije

Slika 6.4: Večnamenski kulturni center Juršinci.

Opredelitev šibkih točk s kazalniki odmikov
Javne stavbe se ogreva z električno energijo in ekstra lahkim kurilnim oljem in
UNP;
➢ Z vidika rabe toplotne energije je najmanj učinkovita stavba zdravstvenega
doma, ki ima energijsko število 127 kWh/m2a.
Cilj: Povečanje energetske učinkovitosti v omenjeni stavbi: povprečno
energijsko število leta 2030 naj ne presega 85 kWh/m2a.
➢

Odmik: Odmik od načrtovanega stanja je 42 kWh/m2a.
➢

Energijsko neučinkovita razsvetljava je vgrajena v vseh stavbah.
Cilj: Povečanje energetske učinkovitosti razsvetljave v vseh stavbah:
Odmik: Odmik od načrtovanega stanja je 100 %.
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➢

Povečanje toplotno izolacijske fasade in vgradnja toplotne izolacije na strop se
priporoča na stavbo zdravstvenega doma.
Cilj: Do leta 2030 povečanje energetske učinkovitosti ovoja stavbe.
Odmik: Odmik od načrtovanega stanja je 25 %.

➢

Vse javne stavbe razen osnovne šole z vrtcem se ogrevajo na fosilna goriva.
Cilj: Do leta 2030 vgradnja ogrevalnega sistema na OVE v stavbe, ki se
kontinuirano ogrevajo in kjer je ekonomsko in tehnično sprejemljivo.
Odmik: Odmik od načrtovanega stanja je 75 %.

6.3

Podjetja

Šibke točke oskrbe smo podali za tiste poslovne subjekte, za katere smo izvedli
ustrezno zbiranje podatkov. V analizo smo vključili vsa podjetja in porabnike energije, ki
imajo svoje poslovne prostore in imajo posebej obravnavano porabo energije za
storitveno dejavnost.
➢
➢
➢
➢
➢

s fosilnimi gorivi se ogreva 56 % obravnavanih podjetij;
ni izvedenih energetskih pregledov podjetij;
nedovoljšnja osveščenost gospodarskih subjektov o OVE in URE;
podjetja nimajo vključenih energetskih upravljalcev,
Cilj: Povečanje rabe OVE v podjetjih do leta 2030.
Odmik: Odmik od načrtovanega stanja je 56 % .

6.4
➢
➢

Javna razsvetljava
Uredbi o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja ne ustreza 70 svetilk;
Ni posodobljen načrt sistema javne razsvetljave.
Cilj: Do leta 2030 zamenjava vseh svetilk, ki ne ustrezajo Uredbi o
mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja.
Odmik: Odmik od načrtovanega stanja znaša 70 svetilk.

6.5

Promet

Največji delež tranzitnih tokov ima regionalna cesta III-R3 št. 712 v smeri Ptuj Lenart v Sl. Goricah in je bila v letu 2018 obremenjena s 2.350 poprečnega
letnega dnevnega prometa - PLDP (89 % z osebnimi vozili);
➢ ob vikendih ni vzpostavljenih avtobusnih linij.
➢
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7 OCENA PREDVIDENE OSKRBE IN RABE ENERGIJE IN
NAPOTKI ZA PRIHODNJO OSKRBO Z ENERGIJO
Občina mora poskrbeti za celostno oskrbo z energijo za vse porabnike. Opredeljene
mora imeti usmeritve, koncepte in se jih pri urejanju tega področja tudi držati. S tem
zagotovi, da je oskrba načrtovana, nadzorovana in okoljsko čim bolj sprejemljiva.
Občina Juršinci mora pri načrtovanju bodoče energetske oskrbe upoštevati:
trenutne načine oskrbe, ki temeljijo pretežno na individualnem konceptu;
razvoj plinovodnega omrežja;
potencial lokalnih obnovljivih virov energije;
vrste obstoječih porabnikov na posameznih območjih;
✓ predvidene novogradnje – glede na lokacijo, velikost in vrsto porabnikov.
✓
✓
✓
✓

Občina lahko določi prioritetno oskrbo. To lahko naredi s sprejetjem odloka o načinu
ogrevanja na njenem območju, s katerim predpiše vrstni red pri izbiranju načina
ogrevanja. V skladu z usmeritvijo NEPN se predlaga prednostna uporaba obnovljivih
virov energije, sledi plinovod in nato še ostali viri energije glede na škodo, ki jo
povzročajo okolju. Občina lahko tak odlok sprejme za celotno občino, večkrat pa se
odloči za tak poseg na izbranih zaokroženih območjih (npr: območja, ki so zavarovana,
poslovno - industrijske cone itd.). V odloku se določi, v katerih primerih se mora
lastnik/investitor tega pravilnika držati (npr: ob zamenjavi kotla, kurjave, gorilnikov itd.).
Za celotno območje občine se lahko predvidijo načini oskrbe. Pri tem naj se upošteva
kakšen tip oskrbe je morebiti že prisoten na tem območju, kakšni tipi porabnikov
energije so na obravnavanem območju, kakšne tipe porabnikov se načrtuje v
prihodnosti na tem območju itd.
Pripravijo naj se načrti/strategija izrabe obnovljivih virov v občini. Določijo se območja,
kjer je mogoča oskrba, ki temelji na obnovljivih virih energije. Ta oskrba upošteva
spodbujanje prehoda od ogrevanja s fosilnimi gorivi na ogrevanje z obnovljivimi viri
energije (lesna biomasa, toplota okolja, sonce itd.), spodbujanje prehoda od
individualnega ogrevanja k skupnemu, zamenjavo dotrajanih kotlov na drva s
tehnološko dovršenimi kotli na lesna polena, sekance ali pelete z visokim izkoristkom,
spodbujanje vgradnje toplotnih črpalk, spodbujanje k uvajanju ukrepov učinkovite rabe
energije v stavbah in na ogrevalnih sistemih itd.
Seveda se obnovljivi viri energije za oskrbo z energijo uvajajo na območjih in pod
pogoji, ki omogočajo njihovo učinkovito izkoriščanje. Ogrevanje na lesno biomaso je
zaželeno, potrebno pa je poskrbeti, da se les uporablja čim bolj učinkovito, na primer, v
novih tehnološko dovršenih kotlih na lesne sekance, pelete, polena itd. Poleg tega je
potrebno razmisliti o možnostih skupinskega ogrevanja, to je o postavitvi mikro sistemov
ogrevanja na lesno biomaso. Občina lahko sofinancira kako tovrstno napravo in s tem
spodbudi razmišljanje ter spodbudi občane k moderni, predvsem pa učinkoviti izrabi
lesne biomase. Izraba bioplina ali lesne biomase v postrojenju SPTE za ogrevanje je
možna ob ustreznem viru. Gre za odpadno toploto, ki nastaja pri proizvodnji električne
energije in se lahko izkoristi za ogrevanje hiš, industrijskih objektov, rastlinjakov, itd.
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Individualno ogrevanje se zelo dobro dopolnjuje tudi z individualno izrabo sončne
energije preko sprejemnikov sončne energije. Pri novogradnjah je smiselno upoštevati
možnost ogrevanja na sončno energijo, še večkrat pa pride v poštev priprava tople
sanitarne vode s pomočjo sončne energije. Prav tako je smiselno razmišljati o gradnji
sončnih elektrarn na strehah hiš ali poslovnih stavbah, kjer obstaja tak potencial, da se
lahko izkorišča sončna energija v ta namen. Prav tako je smiselno razmišljati o vgradnji
toplotnih črpalk tako za ogrevanje stavb kot sanitarne vode.

7.1

Občinski prostorski načrt Občine Juršinci - OPN

Občina Juršinci je sprejela Občinski prostorski načrt, ki je bil objavljen v Uradnem
vestniku Občine Juršinci, leto XVIII, št. 3, dne 5.5.2014. OPN določa strateške
usmeritve prostorskega razvoja občine, namensko rabo prostora ter prostorske
izvedbene pogoje za poseganje v prostor za celotno območje Občine Juršinci.
Prihodnja raba energije v občini bo temeljila na sprejetih razvojnih načrtih, planiranem
razvoju javne porabe, predvidevanjih o rekonstrukcijah, novogradnjah, drugih sprejetih
planih in načrtih kot so npr. naložbe v javnem sektorju, rekonstrukcije cestnih povezav,
predvidevanjih o investicijah in modernizaciji v gospodarskem in negospodarskem
sektorju ipd.
7.1.1 Izvlečki iz OPN Občine Juršinci
Zasnova prostorskega razvoja Občine Juršinci
V zasnovi prostorskega razvoja Občine Juršinci, ki je prikazana na karti 1, se na osnovi
prepoznavnih naravnih in ustvarjenih kvalitet prostora ter razvojnih teženj in možnosti
določijo:
1. prednostna območja za razvoj poselitve in razvoj dejavnosti,
2. omrežje naselij, z vlogo in funkcijo posameznih naselij,
3. temeljne smeri prometnega povezovanja naselij v občini in regiji in
4. druga za občino pomembna območja, kot so: območja prepoznavnih naravnih in
ustvarjenih kvalitet prostora, površinske vode,
5. urbana središča, za katera je potrebno izdelati urbanistični načrt.
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Slika 7.1: Zasnova prostorskega razvoja Občine Juršinci.
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Zasnova gospodarske javne infrastrukture lokalnega pomena
V zasnovi gospodarske javne infrastrukture so, ob upoštevanju usmeritev prostorskega
razvoja občine, prikazana obstoječa in načrtovana omrežja in objekti državnega in
regionalnega pomena ter pomembnejša obstoječa in načrtovana omrežja in objekti
lokalnega pomena. Zasnova gospodarske javne infrastrukture je prikazana na karti 2.
Prometna infrastruktura
Cestno prometno omrežje v občini sestavljajo regionalne državne ceste in
kategorizirane občinske ceste (lokalne ceste in javne poti). V cestno prometno omrežje
je uvrščen tudi sistem javnih površin za mirujoči promet. Občina bo v povezavi z drugimi
občinami vzpodbujala razvoj kolesarskega omrežja in omrežja pešpoti – tako v območju
razvoja turizma (kot oblika dodatne ekološko naravnane turistične ponudbe k predvideni
turistično rekreacijski ponudbi), kakor tudi v ostalih območjih občine. Na področju
javnega potniškega prometa se bo občina povezovala s sosednjimi občinami in
zagotavljala javno potniško povezavo z zaposlitvenimi središči, kraji šolanja ipd. ter
združevala šolske prevoze z javnim linijskim prevozom, kjer je to izvedljivo ter tako
povečala dostopnost in racionalizacijo prevozov. Občina načrtuje ureditev novega
avtobusnega postajališča na regionalni cesti RIII-712 severno od naselja Juršinci v
zaselku Gomila.
Energetska infrastruktura
Preko območja Občine Juršinci poteka prenosni plinovod R15 (od M1 v km 38+356 MRP Lendava). Predviden je prenosni plinovod M9 (Lendava – Kidričevo) ter prenosni
plinovod R15/1 (Kidričevo - Pince). Občina Juršinci bo podpirala plinifikacijo naselij v
občini le v primeru ekonomske sprejemljivosti tega energenta v primerjavi z ostalimi
uporabljanimi ali alternativnimi viri energije. Občina bo porabo energije usmerjala v
zmanjševanje porabe energije skladno s predvidenimi ukrepi lokalnega energetskega
koncepta, ki predstavlja temeljni dokument občine za oskrbo z energijo. Podpirala bo
povečanje uporabe tistih obnovljivih in okolju prijaznejših virov energije, ki jih je mogoče
ekonomično energetsko izkoriščati na območju občine. To so lesna biomasa, sončna
energija ter geotermalna energija. Na vseh območjih poselitve bo občina spodbujala
opremljanje stavb z napravami za izkoriščanje obnovljivih virov energije.
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Slika 7.2: Zasnova gospodarske javne infrastrukture.
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Določitev okvirnih območij naselij, vključno z območji razpršene poselitve in
razpršene gradnje
Okvirna območja naselij in okvirna območja razpršene poselitve so prikazana na karti 3.
Kot območja naselij (ON) po SPRS občina opredeljuje območja strnjene poselitve
različnih namembnosti s pripadajočimi površinami v vseh RPE naseljih. ON Juršinci
obsega območje strnjene poselitve, ki se je razvila ob cerkvi Sv. Lovrenca ter ob
regionalni cesti Ptuj – Juršinci – Radgona in lokalni cesti Juršinci – Moravci (zajetih je
tudi nekaj stavb iz RPE Dragovič). Občina Juršinci opredeljuje celotno območje občine
izven območij strnjenih naselij ter ravninskega dela (Pesniška dolina) kot okvirno
območje razpršene poselitve, s tipičnim vzorcem poselitve, ki prispeva k prepoznavnosti
in ohranjanju kulturne krajine.

Usmeritve za razvoj poselitve in prenovo
Usmeritve za razvoj poselitve in prenovo so prikazane na karti 3. Občina Juršinci bo
usmerjala razvoj naselij tako, da bo omogočal:
1. razvoj obstoječega morfološkega vzorca naselja,
2. razvoj predvidenih dejavnosti v posameznih naseljih v skladu z vlogo in funkcijo
naselja,
3. upoštevanje naravnih in varstvenih omejitev,
4. ohranjanje tipologije arhitektonsko urbanistične oblikovanosti naselij,
5. izboljšanje kakovosti bivanja,
6. izboljšanje pogojev za zdravje ljudi.
Razvoj občinskega središča Juršinci bo občina prednostno usmerjala v razvoj urbanega
naselja:
1. z delno prenovo obstoječih objektov, z možnostjo spremembe namembnosti teh
objektov in delno prenovo javnega prostora v območju ob glavni prometnici,
2. z notranjim razvojem naselja in usmerjanjem pozidave na obstoječe nepozidane
stavbne površine v naselju,
3. s širitvijo stavbnih zemljišč, ki jih bo občina prilagajala potrebam po umeščanju
novih ali širitvi obstoječih dejavnosti, potrebnih za zagotavljanje funkcije občinskega
središča,
4. s površinami za dolgoročni razvoj naselja.
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Slika 7.3: Okvirna območja naselij in območja razpršene poselitve.
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Usmeritve za določitev namenske rabe zemljišč
Usmeritve za določitev namenske rabe prostora so prikazane na karti 5.Občina Juršinci
je kot stavbna zemljišča v namenski rabi prostora na območju občine opredelila vse
pozidane in nepozidane površine v naseljih, v prostorsko ločenih poselitvenih enotah
dejavnosti vezanih na poselitev in v enotah avtohtone poselitve. Posebna kategorija
stavbnih zemljišč, ki so del naselij ali samostojne enote izven naselij, pa niso
namenjena pozidavi, so zelene površine in nekatere površine gospodarske javne
infrastrukture.

Slika 7.4: Usmeritve za določitev namenske rabe zemljišč.

63

Lokalni energetski koncept Občine Juršinci

V preglednici 7.1 so navedene enote urejanja prostora z namensko rabo po
posameznih naseljih, ki se bodo urejale z OPN.
Preglednica 7.1: Pregled enot urejanja prostora z OPN v Občini Juršinci.
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7.2

Napotki oskrbe z električno energijo

Razvoj elektroenergetske infrastrukture na določenem območju je odvisen predvsem od
umeščanja novih odjemalcev v obstoječi sistem elektrodistribucijske infrastrukture, prav
tako tudi povečevanje obremenitve obstoječih odjemalcev. Glede na karakter
obremenjevanja se ojačitve omrežja izvaja na različnih napetostnih nivojih (NN, SN,
VN). Osnovno vodilo pri načrtovanju VN, SN in NN omrežja je zagotavljanje stalne
dobave kakovostne električne energije odjemalcem na celotnem območju, ki ga pokriva
Elektro Maribor.
Za izboljšanje kvalitete in zanesljivosti napajanja odjemalcev z električno energijo so na
območju Občine Juršinci predvidene naslednje investicije:
- Preoblikovanje obstoječega SN izvoda Dornava (trenutno napaja občino Juršinci).
Slednji se preimenuje v SN izvod Juršinci, potrebna izvedba kablovoda od konca
obstoječega kablovoda začetnega dela sedanjega SN izvoda Dornava mimo TP
Budina 1 do DV D-403 Dornava v skupni dolžini 1,5 km; leto izgradnje 2025.
- Vključitev nadomestne TP Juršinci center (namesto obstoječega TP Juršinci 1) s
kablovodom dolžine 1,2 km; leto izgradnje 2025.
- Nova SN kabelska povezava TP Juršinci Rotman in TP Polenšak v dolžini 1,8 km;
leto izgradnje 2025.
- Ojačitev SN omrežja, zamenjava vodnikov iz 25 mm2, 35 mm2 z 70 mm2.
- Zamenjava golih vodnikov z polno izoliranimi vodniki na območjih pogozditve.
- Dodatno vgrajevanje daljinsko vodenih ločilnikov mest z odklopnim ločilnikom.
V skladu z Energetskim zakonom EZ-1 in Uredbo o načinu izvajanja gospodarske javne
službe dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja električne energije in
gospodarske javne službe dobava električne energije tarifnim odjemalcem (Ur.l.RS
št.117/04) je za vzdrževanje, razvoj, vodenje in obratovanje distribucijskega
elektroenergetskega sistema odgovoren SODO - sistemski operater distribucijskega
omrežja z električno energijo.
Razvoj srednjenapetostnega omrežja in pripadajoče transformacije 110/20 kV na
predmetnem območju je obdelan v študiji REDOS 2045, ref. št. 2431/3 Ptujsko polje,
Haloze in Slovenske gorice, Elektroinštitut Milan Vidmar, za obdobje 25 let. Omenjena
študija se obnavlja vsakih pet let.
Planiranje novih transformatorskih postaj (TP 20/0,4 kV) in pripadajočega omrežja
izvajamo na osnovi ocene povečanja obremenitev (stanovanjske zazidave, gradnja
poslovno obrtnih in industrijskih objektov ter povečanje električnih priključnih moči na
obstoječih objektih) in na osnovi predvidevanj pojava slabih napetostnih razmer pri
odjemalcih, priključenih na obstoječe elektroenergetske vode in objekte (TP, SNO in
NNO). Ob pozidavah območij, za katere bo potrebna večja priključna moč in v teh naših
ocenah niso bila zajeta, bo potrebno pri nas posebej naročiti raziskavo o možnosti
napajanja z električno energijo (Vir: Elektro Maribor d.d.).
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7.3

Predvideno povečanje rabe energije za ogrevanje

Bodoča raba energije temelji na sprejetih razvojnih načrtih, planiranem razvoju javne
porabe, predvidevanjih o rekonstrukcijah, novogradnjah, drugih sprejetih planih in
načrtih kot so. npr. investicije v javnem sektorju, rekonstrukcije cestni povezav,
predvidevanjih o investicijah in modernizaciji v gospodarskem sektorju ipd.
7.3.1 Stanovanjska gradnja
Glede na izdelani prostorski načrt in na osnovi statističnih podatkov o izdanih gradbenih
dovoljenjih v preteklem obdobju smo izdelali projekcijo novogradenj v prihodnosti.
Preglednica 7.2 kaže, da je bilo v zadnjih petih letih skupaj izdano 33 gradbenih
dovoljenj za stanovanjsko gradnjo. Povprečna površina stanovanjske gradnje je znašala
413 m2. Če upoštevamo izdelane prostorske načrte občine in statistične podatke, lahko
pričakujemo, da bo v naslednjih letih v občini grajenih 7 stanovanjskih gradenj na leto.
Preglednica 7.2: Pregled izdanih gradbenih dovoljenj stanovanjske gradnje.

2015
Število
stavb

Stanovanjske
stavbe

9

2016

2017

2018

Površina
Površina
Površina
stavb Število stavb Število
stavb
Število
[m2]
stavb
[m2]
stavb
[m2]
stavb

2.396

9

1.688

5

892

5

2019

Površina
stavb
[m2]

Število
stavb

Površina
stavb
[m2]

1.209

5

7.453

Na osnovi podatkov o povprečni površini stanovanjske gradnje smo glede na Pravilnik o
učinkoviti rabi energije v stavbah – PURES 2010 izračunali potrebe po toplotni energiji
(preglednica 7.3).
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Preglednica 7.3: Izračun potrebne energije za ogrevanje in gretje sanitarne vode po zahtevah
PURES 2010.
Ogrevana površina stavbe
413 m2
Neto višina stavbe
2,5 m
Ogrevana prostornina stavbe
1032,5 m3
Oblikovni faktor
0,4
Transmisijske toplotne izgube
6 W/m3
6.195 W
3
Ventilacijske toplotne izgube
2,73 W/m
2.819 W
Hlajenja ne predvidevamo
Priprava tople sanitarne vode
4 W/m3
4.130 W
Temperaturni primanjkljaj
2907 K
2.907 K
Faktor
1,05
1,05
Eta faktor za izk gen toplote
0,85
0,85
Potrebna moč za ogrevanje
10,78 W/m3
11.135 W
Potrebna moč za pripravo TV
4,94 W/m3
5.102 W
Potrebna toplota za gretje
Potrebna toplota za gretje TV
SKUPAJ

Toplota za gretje iz obnovljivih
virov
Toplota za gretje iz neobnovljivih
virov
Toplota za gretje sanitarne TV iz
obn. v.
Toplota za gretje sanitarne TV iz
neobn. v.
Skupaj toplota iz obnovljivih virov
Skupaj toplota iz neobnovljivih
virov

19,29 kWh/m3a
8,84 kWh/m3a
28,13 kWh/m3a

19.919 kWh/a
9.127 kWh/a
29.046 kWh/a

48,23 kWh/m2a
22,10 kWh/m2a
70,33 kWh/m2a

4,82 kWh/m3a

4.980 kWh/a

12,06 kWh/m2a

14,47 kWh/m3a

14.939 kWh/a

36,17 kWh/m2a

2,21 kWh/m3a

2.282 kWh/a

5,52 kWh/m2a

6,63 kWh/m3a

6.845 kWh/a

16,57 kWh/m2a

7,03 kWh/m3a

7.261 kWh/a

17,58 kWh/m2a

21,10 kWh/m3a

21.784 kWh/a

52,75 kWh/m2a

7.3.2 Nestanovanjska gradnja
Prav tako smo se v tej fazi poslužili statističnih podatkov o izdanih gradbenih dovoljenjih
nestanovanjskih stavb, kot prikazuje preglednica 7.4. V zadnjih petih letih je bilo skupaj
izdanih 15 gradbenih dovoljenj. Povprečna površina nestanovanjske gradnje je znašala
157 m2. Če upoštevamo projekcijo glede na izdelane prostorske načrte občine in
statistične podatke, lahko pričakujemo, da bo v naslednjih letih v občini grajenih 3
nestanovanjske stavbe na leto.
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Preglednica 7.4: Pregled izdanih gradbenih dovoljenj nestanovanjske gradnje.

2015
Število
stavb

Nestanovanjske
stavbe

3

2016

2017

2018

Površina
Površina
Površina
stavb Število stavb Število
stavb
Število
[m2]
stavb
[m2]
stavb
[m2]
stavb

928

7

614

0

0

2

2019

Površina
stavb
[m2]

Število
stavb

Površina
stavb
[m2]

521

3

287

Preglednica 7.5 prikazuje potrebe po dodatni končni toplotni energiji v občini. Na letni
ravni bodo torej povprečno dodatne potrebe po toplotni energiji iz neobnovljivih virov
171,48 MWh in iz obnovljivih virov 57,16 MWh/a. V naslednjih desetih letih to znaša
571,6 MWh energije iz obnovljivih virov in 1.714,8 MWh energije iz neobnovljivih virov
energije.
Preglednica 7.5: Potrebe po končni energiji za stanovanjske in nestanovanjske stavbe.

Stanovanja Nestanovanja SKUPAJ
Povprečna površina stavbe (m2)
Število gradenj na leto

413
7

157
3

2.891

471

3.362

Skupna prostornina stavb (m )
Ogrevanje stavb (MWh/a)
Ogrevanje sanitarne vode (MWh/a)
Ogrevanje skupaj (MWh/a)

7.228
139,43
63,89
203,32

1.178
22,72
2,60
25,32

8.405
162,15
66,49
228,64

Poraba obnovljivih virov energije /(MWh/a)
Poraba neobnovljivih virov energije /(MWh/a)

50,83
152,49

6,33
18,99

57,16
171,48

Skupna površina stavb (m2)
3

7.4

Napotki pri energetski oskrbi novogradenj

Iz energetskega stališča so pomembne površine, kjer porabljamo energijo v različne
namene (za ogrevanje, industrijsko rabo itd.), torej stanovanjske površine, površine za
centralne in družbene dejavnosti, površine za proizvodnjo itd. Ta področja imajo svoje
značilnosti pri rabi energije, kar je potrebno upoštevati tudi v fazi načrtovanja
novogradenj.
Že v fazi sprejemanja načrtov za večje sklope novogradenj je potrebno predvideti
celostno oskrbo z energijo na posameznih območjih. To pomeni, da je potrebno
načrtovati skupne sisteme ogrevanja z eno kurilno napravo, ki bodo nadomestile sicer
morebitne številne posamezne kurilne naprave, ki so tako ekološko kot tudi ekonomsko
manj sprejemljiva rešitev. Pri večjih sklopih je potrebno preučiti tudi možnosti
kogeneracije (soproizvodnje toplote in električne energije) ali trigeneracije
(soproizvodnja toplote, hladu in električne energije). Predvsem pa je potrebno pred
odločitvijo o energetski oskrbi vsake novogradnje pretehtati ekonomske in tehnične
možnosti uvajanja obnovljivih virov energije, to je npr: izrabo sončne energije, uvajanje
ogrevanja na lesno biomaso itd.
69

Lokalni energetski koncept Občine Juršinci

V primeru izgradnje toplovodnega omrežja je smiselno, da se čim več porabnikov
priključi na sistem. Predvsem velja to za večje poslovne porabnike energije. Občina
lahko priklope tudi spodbudi z akcijo informiranja porabnikov energije o možnostih, ki jih
plin prinaša takšen sistem ogrevanja.
Na splošno mora veljati naslednji prioritetni vrstni red energentov in načinov ogrevanja:
•
•
•
•

obnovljivi viri energije,
zemeljski plin,
električna energija,
daljinska toplota.

Ekstra lahko kurilno olje lahko uporabljamo kot energent le v primeru, ko investitor s
posebno študijo argumentira, zakaj ne more uporabiti drugih – prednostnih energentov.
Energetski zakon sicer ta ukrep predpisuje zgolj za stavbe, katerih ogrevana površina
presega 1.000 m2, vendar pa je tudi v manjših, individualnih stanovanjskih oziroma
drugih stavbah v skladu z določili PURES 2010 potrebno zagotoviti vsaj 25 % oskrbo
stavbe z obnovljivimi viri energije. Glede na izredno ugodne naravne danosti občine,
predvsem na področju izrabe lesne biomase, pa predlagamo, naj občina ta ukrep izvaja
pri vseh novogradnjah na vseh območjih občine. Enako velja tudi v primeru večje
prenove stavbe, v katerem se zamenjuje tudi kurilna naprava in/ali ogrevalni sistem. Še
nadalje je potrebno vzpodbujati prenove obstoječih stavb, to je zamenjavo stavbnega
pohištva z energijsko učinkovitejšim (okni, vrati), dodatno toplotno izolacijo fasad in
podstrešij, torej poviševanje energijske učinkovitosti.
Glede na trend rasti novogradenj (po statistiki izdajanja gradbenih dovoljenj) večjih
potreb po energiji ni pričakovati, dodatne potrebe bodo kompenzirane z višjo energijsko
učinkovitostjo.

7.5

Napotki za izboljšanje kakovosti zraka na območju občine

Občina Juršinci ima v skladu z OPN in prostorskimi izvedbenimi pogoji določene
smernice za varovanje zraka kot sledi:
1. Pri gradnji objektov, rekonstrukciji in spremembi namembnosti obstoječih
objektov je potrebno upoštevati predpise s področja varstva zraka in
zagotoviti, da z novimi posegi ne bodo prekoračene dovoljene vrednosti
emisij.
2. Pri posameznih obstoječih virih, ki bi lahko povzročili občasno prekomerno
onesnaženje zraka, mora lastnik ali upravljavec obstoječega vira izvesti
ustrezno zaščito ali sanacijo, ki preprečuje prekomerno onesnaženje
zraka.
3. Objekte, ki so lahko pomemben vir onesnaženja zraka, je dopustno
umeščati le v območja namenjena proizvodnim dejavnostim.
4. Pri zasnovi nove zazidave je potrebno upoštevati tudi prevetrenost
prostora in spodbujati lokalno cirkulacijo zraka.
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5. Za zmanjšanje vpliva prometa na onesnaženost zraka je potrebno vsa
večja ciljna središča prometa ter vsa večja stanovanjska območja
medsebojno povezati z javnim potniškim prometom.

8 ANALIZA POTENCIALOV UČINKOVITE RABE ENERGIJE
8.1 Stanovanja
V prostorskih načrtih občine je jasno opredeljena težnja k učinkoviti rabi energije in k
varčevanju z energijo, k trajnostnemu načrtovanju novih pozidav (tudi z vidika rabe
energije).
V energetskem zakonu EZ-1 je v 15. členu navedeno da lokalne skupnosti v skladu s
svojimi pristojnostmi spodbujajo dejavnosti za povečanje energetske učinkovitosti in
deleža obnovljivih ter drugih nizkoogljičnih virov energije.
Raba energije v stanovanjih je odvisna od različnih dejavnikov: lege stavbe, starosti
stavb, načina gradnje in izolacije, načina ogrevanja in vrste energijskih virov, števila
porabnikov električne energije, življenjskega sloga itd.
V nadaljevanju navajamo nekaj investicijskih ukrepov, ki pomenijo povečanje
učinkovitosti rabe energije v stanovanjskih stavbah. Investicije imajo različne vračilne
dobe. Posegi na ogrevalnem sistemu so običajno cenejši in se povrnejo v krajšem času,
posegi na ovoju stavbe pa so dražji in zahtevajo tudi daljšo vračilno dobo. Za zanimive
naložbe v energetsko obnovo stavb veljajo tiste z dobo vračanja, krajšo od 10 let. Na
splošno velja, da z izvedbo teh ukrepov dosežemo do 30 % skupnih energijskih
prihrankov v stavbi. Navedeni prihranki so seveda informativni.
➢ Tesnjenje oken. V slabo izoliranih stavbah predstavljajo toplotne izgube zaradi
prezračevanja okrog 1/3 vseh toplotnih izgub. S tesnjenjem oken lahko v stavbah
prihranimo od 5 do 10 % energije za ogrevanje. Vračilna doba namestitve tesnil
je od enega do dveh let.
➢ Toplotna izolacija hladnega podstrešja. S toplotno izolacijo podstrešja je mogoče
prihraniti od 10 do 15 % energije za ogrevanje. Višina investicije je odvisna tudi
od vrste, kvalitete in debeline izolacijskega materiala.
➢ Pregled instalacij ogrevanja objektov. Celotno instalacijo ogrevanja je potrebno
preveriti in evidentirati dejansko stanje. Potrebno je pregledati posamezna
ogrevala, ki so se menjavala in ugotoviti, če so se spremenile hidravlične
razmere razvoda toplote (npr., če je bil dodan prizidek, katerega centralno
ogrevanje je bilo izvedeno z razširitvijo ogrevalnega sistema).
➢ Hidravlično uravnoteženje ogrevalnega sistema in vgradnja termostatskih
ventilov.
Naloga hidravličnega uravnoteženja ogrevalnega sistema je, da vsako ogrevalo
dobi ustrezen pretok. Ustrezen pretok zagotavljajo dušilni ventili za posamezne
ogrevalne veje, dvižne vode in ogrevala. Problemi nastajajo, ko so nekateri
prostori v stavbi premalo ogreti, drugi pa preveč. V pretoplih prostorih se odpirajo
okna in v premrzlih prihaja do potrebe dodatnega ogrevanja z npr. kaloriferji. Z
vgradnjo avtomatskih regulacijskih ventilov za hidravlično uravnoteženje
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ogrevalnega sistema je mogoče znižati porabo energije za okrog 5 do 10 %.
Vračilna doba hidravličnega uravnoteženja centralnega ogrevalnega sistema je v
povprečju tri do štiri leta. Termostatski ventili omogočajo nastavitev temperature
v posameznem prostoru v skladu z željami uporabnika. Termostatski ventili dobro
delujejo v sistemih, ki imajo izvedeno centralno regulacijo temperature in so
ustrezno hidravlično uravnoteženi. Ukrep mora biti strokovno izveden.
➢ Ureditev centralne regulacije sistemov. S centralnim sistemom regulacije
ogrevalnega medija v odvisnosti od zunanje temperature dosežemo izenačene
temperaturne pogoje za vsa ogrevala v stavbi. Na ta način se zmanjšajo toplotne
izgube razvodnega omrežja, zagotovljeno je učinkovito delovanje lokalne
regulacije na ogrevalih, obenem pa je mogoče skrajšati čas obratovanja
ogrevalnih sistemov glede na namembnost stavbe in bivalne navade
uporabnikov (npr: nočna prekinitev ogrevanja). Skupni prihranki energije znašajo
15 % in več glede na predhodno stanje. Vračilna doba je okrog enega leta pri
velikih sistemih.
➢ Zamenjava kurilnih naprav. Iz energetskega vidika je smiselno zamenjati kotle, ki
so starejši od 15 let. Starejši kotli imajo zaradi svoje dotrajanosti in tehnološke
zastarelosti bistveno višje škodljive emisije v dimnih plinih ter nižje izkoristke. Pri
zamenjavi kotla je treba še enkrat natančno določiti potrebno toplotno moč kotla,
saj so v Sloveniji kotli večinoma predimenzionirani. Cene kotlov so odvisne od
tipa kotla, velikosti in dobavitelja.
➢ Toplotna izolacija zunanjih sten. Zaradi velikosti investicije je smiselno toplotno
izolirati zidove stavbe v primeru, ko je potrebno obnoviti fasado. Stroški dodatne
izolacije predstavljajo okrog 25 % vseh stroškov sanacije. V tem primeru se nam
investicija povrne v 8 do 12 letih. Priporočena debelina izolacije je 12 centimetrov
in več.
➢ Zamenjava stavbnega pohištva. Zamenjava stavbnega pohištva je nekoliko dražji
ukrep. Z vidika energetske učinkovitosti morajo imeti okna nizko emisijsko
zasteklitev z argonskim polnjenjem (trojne »termopan« zasteklitve). Prihranek
energije pri ogrevanju znaša tudi do 20 %. V primeru, da bi se za zamenjavo
oken odločili zgolj zaradi energetskih prihrankov, bi se investicija povrnila v več
kot 15 letih.
➢ Zmanjšanje stroškov za električno energijo. Prvi ukrep za znižanje stroškov, je
izbira med enotarifnim in dvotarifnim sistemom merjenja in obračunavanja
električne energije za gospodinjski odjem. V primeru, da znaša delež odjema
električne energije v času visoke tarife več kot 60 % skupne rabe, je smiselno
preiti na enotarifni sistem. S tem preprostim ukrepom je mogoče doseči
pomembno znižanje stroškov za porabo električne energije ob siceršnji
nespremenjeni rabi. V primeru dvotarifnega sistema je smiselno uporabljati
električne naprave in aparate v času nižje tarife. Poleg osveščanja porabnikov je
smiselno vgraditi časovno preklopno avtomatiko, ki vklaplja električne grelnike za
pripravo sanitarne vode samo v času nižje tarife. Sodobni električni aparati
porabijo bistveno manj električne energije ob enakem učinku (npr: hladilniki,
zamrzovalne omare, varčne sijalke, itd).
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8.1.1 Možni prihranki pri rabi energije za ogrevanje v stanovanjih
Ocene analiz opravljenih v sklopu nacionalnega energetskega podnebnega načrta na
področju za učinkovito rabo in obnovljive vire energije kažejo, da v Sloveniji znaša
potencial varčevanja z energijo v stavbah od 20 % do 50 %. Tako je mogoče na primer
z ukrepi na ogrevalnem sistemu znižati rabo energije do 15 %, z dodatno toplotno
izolacijo zunanjih sten 20 %, z izolacijo stropa stavbe pri podstrešju do 12 % in z
zamenjavo oken do 20 %. Deleži prihrankov pomenijo prihranke po posameznih
ukrepih. Če npr. izvedemo vse ukrepe naenkrat, dosežemo skupne prihranke tudi do
40 %.
V poglavju o stroških toplotne energije v občini smo ocenili, da znašajo letni stroški
porabe energije za ogrevanje v stanovanjih 516.380 EUR. Če torej z zelo preprostimi
instrumenti za učinkovito rabo energije znižamo porabo energije za samo 20 %, znaša
to v občini 103.726 EUR letnega prihranka, kar pomeni v povprečju 98 EUR prihranka
na stanovanje na leto.
8.1.2 Prihranek električne energije v stanovanjih
Prvi ukrep za znižanje stroškov, je izbira med enotarifnim in dvotarifnim sistemom
merjenja in obračunavanja električne energije za gospodinjski odjem. V primeru
dvotarifnega sistema je smiselno uporabljati električne naprave in aparate v času nižje
tarife.
Poleg osveščanja porabnikov je smiselno vgraditi časovno preklopno avtomatiko, ki
vklaplja električne grelnike za pripravo sanitarne vode samo v času nižje tarife. Sodobni
električni aparati porabijo bistveno manj električne energije ob enakem učinku od
starejših (npr. hladilniki, zamrzovalne omare, varčne sijalke itd).
Drugi taki ukrep je vsekakor zamenjava klasičnih sijalk z energijsko varčnimi. Znano je,
da pri enaki svetilnosti energijsko varčna sijalka porabi 80 % manj energije kot klasična.
Če predpostavimo, da takšna sijalka obratuje tri ure dnevno, npr. 60 W in jo zamenjamo
z energijsko učinkovito, npr. LED sijalko moči 5 W, ki ima enako svetilnost, pri eni sijalki
letno prihranimo 15 EUR, v osmih letih, kolikor je življenjska doba sijalke pa 125 EUR.
Če računamo, da s posodobitvijo oz. zamenjavo energijsko potratnih sijalk z energijsko
varčnimi dosežemo 15 % znižanje rabe energije v stanovanjih, potem letni prihranki v
občini znesejo 647 MWh/a oz. 91.165 EUR/a kar znese 86 EUR/a na stanovanje.

8.2

Javne stavbe

V tem poglavju navajamo nekaj smernic, ki lahko pripomorejo k uspešnemu izvajanju
energetskega upravljanja v javnem sektorju. Učinkovitejša raba energije v javnih
stavbah pomeni predvsem zniževanje stroškov energije (električne in toplotne).
Pri izdelavi in izvedbi lokalnega energetskega koncepta je še posebej pomembno, da so
posamezni ukrepi, predvsem na področju učinkovite rabe energije, predvideni in
izvedeni v stavbah, ki so v lasti občine. Izvedba teh ukrepov lahko služi kot zgled
prebivalstvu pri prikazu praktičnih možnosti za zmanjšanje stroškov za energijo v
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stavbah. Izkušnje, ki jih pri tem pridobi občina, pa so lahko kasneje v pomoč tudi ostalim
lastnikom javnih in stanovanjskih stavb.
8.2.1 Energetski pregled stavbe
Energetski pregled je študija, v kateri je zajet celovit pristop k urejanju energetskega
stanja stavbe. Na področju učinkovite rabe energije stavb so možni večji prihranki
energije. Predvsem velja to za stavbo zdravstvenega doma, ki je v slabšem
energetskem stanju. Preglednica 8.1 prikazuje podatke o rabi energije in potencialne
prihranke energije po predlaganih ukrepih v stavbah. Skupna poraba energije za
ogrevanje v teh stavbah znaša 474.617 kWh/a in 263.080 kWh/a električne energije. Na
osnovi predlaganih investicijskih in organizacijskih ukrepov URE in OVE so ocenjeni
prihranki energije 71.841 kWh/a oziroma 10.138,00 EUR/a.
Preglednica 8.1: Potencialni prihranki toplotne in električne energije v javnih stavbah.
Možni
Možni
prihranki
prihranki
električne energije za
energije
ogrevanje
(kWh)
(kWh)

Možni
prihranki
električne
energije
(EUR)

Možni
prihranki
energije za
ogrevanje
(EUR)

8.487

8.259
312
299

0
0
1.205

442

0

62

0

63.354

8.487

8.933

1.205

Poraba
električne
energije
(kWh)

Poraba
toplotne
energije
(kWh)

OŠ Juršinci z vrtcem

234.307

394.600

58.577

0

Občinska stavba

14.753

25.506

2.213

0

Zdravstveni dom
Večnamenski kulturni
center
Skupaj

8.489

30.310

2.122

5.531

24.201

263.080

474.617

Naziv stavbe

8.2.2 Energetsko knjigovodstvo
Energetsko knjigovodstvo omogoča celovit pregled rabe energije v posameznih javnih
stavbah, hitro odpravljanje bistvenih odstopanj, optimiranje energetskih procesov in
učinkovito ovrednotenje podatkov o rabi energije.
Glede na enostavnost izvedbe ukrepa in prednosti, ki jih prinaša, se v 4 javnih stavbah
izvaja energetsko knjigovodstvo katerega vodi Lokalna energetska agentura Spodnje
Podravje.
8.2.3 Občinski energetski upravljalec
Pogoj za uspešno izvajanje lokalnega energetskega koncepta je določitev odgovornih
oseb, zadolženih za izvedbo ukrepov iz akcijskega načrta. Za izvajanje lokalnega
energetskega koncepta skrbi:
✓ lokalna energetska agencija in/ali
✓ občinski energetski upravljavec.
V primeru, da na področju lokalne skupnosti ni lokalne energetske agencije, je za
izvajanje lokalnega energetskega koncepta zadolžen občinski energetski upravljavec, ki
ga na to funkcijo imenuje župan. Ta naredi podrobnejši načrt, kako doseči v
energetskem konceptu opredeljene cilje občine na področju energetike. Občinski
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energetski upravljavec organizira izvedbo zastavljenih projektov. Za občino Juršinci je
izbran energetski upravljalec Lokalna energetska agentura Spodnje Podravje.

8.3

Podjetja

V Občini Juršinci večja industrijska dejavnost ni prisotna. Predvsem so tu prisotni manjši
obrtniki oz. storitveni sektor. Za objekte, v katerih ti opravljajo svojo dejavnost, veljajo
podobni ukrepi učinkovitega ogrevanja in varčevanja z energijo kot za javne stavbe in
stanovanja, saj se nekatere od teh dejavnosti opravljajo kar v stanovanjskih stavbah.

8.4

Javna razsvetljava

Sprejetje strategije razvoja javne razsvetljave je za občino eden pomembnejših
dokumentov, saj je podlaga za sprejemanje odločitev za zmanjšanje rabe energije za
javno razsvetljavo. Strategija podaja analizo trenutnega stanja, ki je osnova za določitev
ukrepov za upravljanje in vzdrževanje javne razsvetljave, izdelavo načrta razsvetljave in
obratovalnega monitoringa ter akcijski načrt z investicijskimi, organizacijskimi in
tehničnimi ukrepi za optimiranje obratovanja javne razsvetljave. Strategija upošteva tudi
veljavno zakonodajo na področju javne razsvetljave (predvsem Uredbo o mejnih
vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja) in najnovejše smernice na področju
javne razsvetljave. Strategija je tudi osnova za vgradnjo informacijsko nadzornega
sistema javne razsvetljave, ki omogoča ažuren pretok informacij o stanju javne
razsvetljave tudi za širši krog uporabnikov (tudi za občane). Namen strategije razvoja
javne razsvetljave je dobiti celostni pregled nad stanjem v javni razsvetljavi in
dokument, ki ima začrtane smernice s končnim ciljem; kakovostno ciljno upravljanje in
energetsko učinkovita javna razsvetljava.
Prihranki pri prenovi celotne JR znašajo od 30 % do 50 % električne energije. Dodatne
prihranke električne energije dosežemo z uporabo centralne regulacije javne
razsvetljave, kjer ob določeni uri znižamo električni tok sijalkam in s tem porabo
električne energije. Za ustrezno izbiro vrste regulacije je potrebno poznati vrsto in
število obstoječih svetilk. Dodatni prihranki električne energije z regulacijo so do 30 %
glede na velikost sistema JR. Ob zamenjavi zastarelih svetilk z energetsko
najučinkovitejšimi (LED svetilkami) ter z zvezno regulacijo vsake svetilke, lahko
prihranimo od 40 %, z regulacijo vred pa maksimalno do 62 % električne energije.

8.5

Promet

Bodoče oskrbe z energenti za pogon motornih vozil, gradbene in kmetijske
mehanizacije ni mogoče napovedati. Če pogledamo situacijo preskrbe z dizelskim
gorivom in bencinom za pogon vozil, bo v naslednjih letih v razvitih državah poraba
nafte upadala, predvsem zaradi povečanja energetske učinkovitosti v motornem
prometu in postopnega uveljavljanja električnih avtomobilov. Zato bomo v naslednjih
letih priča naglim spremembam v rabi pogonskih goriv, kar se bo odražalo tudi na
lokalnem nivoju občine:
➢

v prvi fazi lahko pričakujemo preboj hibridnih vozil, to je kombiniran pogon na
neobnovljiv vir in električno energijo;
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nadaljnji razvoj popolnoma električnih vozil (rešiti bodo morali problem hitrega
polnjenja in povečanja zmogljivosti akumulatorskih baterij);
➢ preboj vozil na zemeljski plin in bioplin, pridelavo lastnih goriv na kmetijah za
pogon kmetijske mehanizacije;
➢ kmetijske stroje in tudi gradbeno mehanizacijo bo poganjal biodizel proizveden iz
rastlinskih odpadnih olj in olj semen bogatih z oljem, ki ne bo uporabno za
prehrano in proizvodnjo hrane;
➢ prebivalstvo bo vedno več uporabljalo avtobusni prevoz, na kratke razdalje pa bo
atraktivno kolesarstvo in motorna kolesa na električni pogon.
➢

9 ANALIZA POTENCIALOV OBNOVLJIVIH VIROV ENERGIJE
9.1 Biomasa
9.1.1 Potencial izkoriščanja lesne biomase v Sloveniji
V Sloveniji je les narodno bogastvo, saj je kar 58 % ozemlja poraščenega z gozdovi. Za
energetske namene porabimo okoli 1,2 milijona m 3 lesa letno, kar predstavlja 4 %
potreb po primarni energiji, od tega:
➢
➢

70 % za ogrevanje stavb;
30 % za energetske potrebe v industriji.

Iz podatkov Statističnega urada Republike Slovenije je na sliki 9.1 prikazani delež virov
ogrevanja in poraba končne energije, ki se porabi za ogrevanje stanovanj in sanitarne
vode. Iz slike se vidi, da je delež rabe lesne biomase 49,9%, kar potrjuje dejstvo o
največji uporabnosti tega vira ogrevanja.
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Slika 9.1: Struktura virov ogrevanja stanovanj v R Sloveniji (Vir: https://www.stat.si).
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Po poročilu Zavoda za gozdove Slovenije (ZGS) za leto 2018, znaša površina gozdov
1.177.244 ha, kar predstavlja 58,1 % ozemlja Slovenije pokritega z gozdovi. Lesna
zaloga za leto 2018 je znašala 355.331.892 m3 oziroma 301,83 m3/ha, prirastek pa
8.800.536 m3 oziroma 7,48 m3/ha. Lesna zaloga se tako v naših gozdovih kopiči, kar pa
z gospodarskih vidikov ni najboljše. Količina poseka je poleg naravnih danosti odvisna
tudi od gospodarskih in socialnoekonomskih faktorjev in znaša 6.837.356 m3 za leto
2018 (Vir: http://www.zgs.si).

Slika 9.2: Gozdnatost Slovenije (Vir: http://www.zgs.si).

9.1.2 Potencial izkoriščanja lesne biomase v Občini Juršinci
Lesna biomasa je pri ogrevanju stavb v Občini Juršinci zastopana v dosti večjem deležu
kot je povprečje za Slovenijo; v občini se namreč z lesno biomaso ogreva več kot
polovica stavb (69,2 %), medtem, ko je povprečje za Slovenijo 49,9 %.
Skupna površina Občine Juršinci je 36,26 km2 oz. 3.626 ha. Pokritost z gozdovi je 1.095
ha oz. 30,2 %. Površina gozda na prebivalca znaša 0,46 ha. Delež zasebnega gozda v
občini znaša 97,6 %. Največji možni posek znaša 6.841 m3/a. Realizacija največjega
možnega poseka je 3.511 m3
Občina ima nizko stopnjo gozdnatosti in lesno zalogo ter s tem manjše možnosti izrabe
lesne biomase kot sledi:
➢
➢

letna poraba lesa za ogrevanje 4.545 m3/a
dovoljeni letni posek: 6.841 m3/a

Potencial lesne biomase iz gozda: 2.296 m3/a
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Del biomase pa lahko dodatno dobimo iz negozdnatih površin. V občini je možno
pridobiti 0,5 m3/ha biomase na leto. Če upoštevamo 80 % površin občine, dobimo:
➢

letna proizvodnja lesne biomase iz negozdnatih površin: 1.451 m3/a.

Skupni letni potencial lesne biomase znaša 3.747 m3/a.

Slika 9.3: Lokacije kotlov na lesno biomaso v občini Juršinci (Vir: http://www.engis.si).

Ključne ugotovitve:
Občina Juršinci ima nizko stopnjo gozdnatosti glede na ostale občine v Sloveniji.
Skupna površina občine je 3.626 ha, od tega je gozdnatih površin 1.095 ha ali
30,2 %;
✓ delež stavb, ki se ogrevajo z lesno biomaso znaša 69,2 %
✓ skupna poraba lesne biomase v občini je 4.545 m3/a;
✓ skupni potencial lesne biomase znaša 3.747 m3/a oziroma 1,57 m3/a na
prebivalca.
✓
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9.2 Bioplin
9.2.1 Potencial izrabe bioplina v Sloveniji
Potencial v Sloveniji za izrabo bioplina je velik, saj ima Slovenija okrog 45 % kmetijskih
površin. V Sloveniji je možno, brez načenjanja primarne kmetijske proizvodnje, postaviti
bioplinarne do 80 MWe moči. Celotni potencial proizvodnje bioplina iz živalskih
odpadkov (goveda, prašičev in perutnine) je v Sloveniji ocenjen na 45 milijonov m 3
bioplina s 65 % vsebnostjo metana oziroma 1,1 PJ energije letno (Vir: IJS, Center za
energetsko učinkovitost.).

Osnova bioplinske tehnologije je, da se zajame metan, ki nastane pri skladiščenju
živinskih gnojil, a so pri nas uporabljali tudi druge substrate za povečane izplene, zato je
država na pobudo kmetijskega ministrstva onemogočila uporabo poljščin za
novograjene bioplinarne, s tem pa se je zmanjšal interes investitorjev za gradnjo. Še
pred desetimi leti so bioplinarne in proizvodnja električne in toplotne energije iz bioplina
predstavljale svetlo prihodnost marsikateremu kmetu. Danes je pogled na bioplinarne
povsem drugačen. Morda ne toliko zaradi bioplinarn in bioplina samega, ampak bolj
zaradi njihovega neučinkovitega in nepravilnega upravljanja. Težave so se ponekod
začele že pri umeščanju v prostor, pri nezadostnih vhodnih surovinah in pri vnašanju
tudi tistih surovin, ki niso v skladu z okoljskimi standardi
Iz podatkov Ministrstva za infrastrukturo naj bi v letu 2020 bioplin prispeval 2,4 % delež
v skupnem deležu OVE, leta 2030 pa le 1,6 %. Izkoriščanje bioplina se je v zadnjih 10
letih znatno povečalo. V letu 2005 je skupna moč znašala 5 MW, leta 2015 pa 37 MW.
Ta trend naj bi bil v prihodnosti oslabljen predvsem zaradi razpoložljivih surovin.
Prednostno se bodo uporabljali ostanki in odpadki iz kmetijstva. Uporaba žit in drugih
krmil kot surovine za proizvodnjo bioplina bodo omejene na obstoječe enote.
Velik porast proizvodnje bioplina v preteklosti je pri mnogih porajalo vprašanja glede
uporabljenih surovin za proizvodnjo bioplina. Glavna surovina je predstavljala koruza iz
katere je bilo za celoletno proizvodnjo enega megavata elektrike potrebnih 500
hektarjev koruze. Tako je pri že obstoječih bioplinarnah iz kmetijstva prišlo do
pomanjkanja koruznega substrata, kar je zahtevalo uvoz iz sosednjih držav in polnjenje
bioplinarn z različnimi dvomljivimi substrati. V primeru, da bi za 50 novih MW bioplina iz
kmetijstva morali porabiti 25.000 hektarjev koruze za proizvodnjo elektrike iz bioplina.
Zato so na ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano poudarili, da so sicer vsa
kmetijska zemljišča v Sloveniji primerna za pridelavo energetskih poljščin, vendar že
tako majhen delež kmetijskih zemljišč ne namenjajo za pridelavo poljščin za energetske
namene.
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9.2.2 Ocena možnosti izrabe bioplina v Občini Juršinci
V Občini Juršinci je bilo po podatkih Ministrstva za kmetijstvo v letu 2018 skupno 2.002
GVŽ (glav velike živine) od tega je 1.386 govedi ter 616 prašičev. Izračun ocene
potenciala bioplina v občini iz živalskih odpadkov so prikazani v preglednici 9.1.
Preglednica 9.1: Potencial bioplina iz živalskih odpadkov.

Živali

Število

GVŽ

Bioplin na
dan (m3)

Bioplin na
leto (m3)

Govedo

1.386

1.386

1.802

585.585

Prašiči

2.463

616

924

300.178

2.002

2.725

885.763

Skupaj

Iz preglednice 9.1 je razvidno, da je skupni potencial bioplina iz GVŽ 885.763 m3 na
leto. To pomeni, da bi teoretično lahko bioplinarna delovala z bioplinskim motorjem
električne moči 195 kW in toplotne moči 251 kW. V preglednici 9.2 so prikazani
tehnični podatki bioplinske naprave.
Preglednica 9.2: Tehnični podatki bioplinske naprave.

Poraba plina za motor
Moč električna
Moč toplotna
Proizvodnja električne energije
Potrebna el. energija za bioplinsko napravo
Dovedena el. energija
Proizvodnja toplote
Potrebna toplota za bioplinsko napravo
Dovedena toplota

93,0
195
251
1.524.023
457.207
1.066.816
1.959.458
783.783
1.175.675

m³/h
kW
kW
kWh/leto
kWh/leto
kWh/leto
kWh/leto
kWh/leto
kWh/leto

Iz navedenih podatkov, ki smo jih izračunali ne moremo sklepati o dejanskem
potencialu izrabe bioplina v energetske namene. Prikazani so namreč zgolj podatki za
občino kot celoto in ne konkretne možne lokacije za izrabo tega energetskega vira, saj
Občina Juršinci ne razpolaga s takim potencialom.
Izraba organskih odpadkov za proizvodnjo bioplina poleg znižanja emisij škodljivih
plinov rešuje še en ekološki problem, ki je prisoten na bolj kmetijskih območjih – gre
namreč za problem smradu, ki se pojavlja predvsem v bližini večjih kmetij oziroma farm.
Poleg tega gre tudi za reševanje prekomernega gnojenja, katerega posledica je lahko
tudi onesnažena podtalnica.
Glede na to, koliko je v Sloveniji na voljo gnojevke, zavezani pa smo k zniževanju
toplogrednih plinov, bo država slej kot prej morala podpreti razvoj malih bioplinskih
naprav. Prihodnost bioplinarn je tako v malih napravah, saj pri velikih najpomembnejšo
vlogo igra ekonomija obsega.
V predvidenih scenarijih energetskega podnebnega načrta je do leta 2030 upoštevana
zelo omejena rast zmogljivosti proizvodnje bioplina, kar je predvsem posledica omejitev
pri
razpoložljivosti
surovin.
80

Lokalni energetski koncept Občine Juršinci

Resolucija Zagotovimo.si hrano za jutri, ki jo je leta 2011 potrdil državni zbor RS, jasno
navaja, da je primarni cilj kmetijske proizvodnje pridelava hrane za ljudi in za živali, za
obnovljive vire pa je potrebno uporabiti večinoma odpadne surovine.
V preglednici 9.3 je prikazan primer vhodnih in izhodnih veličin za mikro bioplinarno
moči 100 kW. Za 100 kW bioplinarno je potrebno imeti najmanj 100 GVŽ, ter 20 ha
obdelovalne zemlje (v te površine njiv niso vključene njive, ki so potrebne za rejo živali).
Mikro bioplinska naprava za izgradnjo ne zahteva veliko prostora, kar je za investitorja
zelo pozitivno, saj s tem ne posega v zmanjšanje obdelovalnih površin. Mikro bioplinske
naprave se po Uredbi o dopolnitvah uredbe o energetski infrastrukturi uvrščajo med
enostavne naprave za proizvodnjo električne energije, zato zanje ni potrebno pridobiti
gradbenega dovoljenja.
V občini sicer ni potencialnih kmetij, ki bi imele na razpolago nad 100 GVŽ ter 20 ha
njiv, s čimer bi lahko zgradili manjše bioplinarne..
Preglednica 9.3: Vhodne in izhodne veličine 100 kW bioplinarne.

Vhodne količine surovin
gnojevka
koruzna silaža
sirek

3 t/dan
1,37 t/dan
2,2 t/dan

1.095 t/a
500 t/a
800 t/a

Količina bioplina iz bioplinarne
izplen bioplina iz gnojevke
izplen bioplina iz koruze
izplen bioplina iz sireka
Skupaj

150 m3/dan
274 m3/dan
394 m3/dan
818 m3/dan

54.750 m3/a
100.000 m3/a
144.000 m3/a
298.750 m3/a

Količina proizvedene električne in toplotne energije
Električna energija
2.400 kWhe/dan
Toplotna energija
2.510 kWh/dan

876.000 kWhe/a
916.500 kWh/a

Na leto bi torej lahko proizvedli 876.000 kWhe električne energije. Od tega se 5 %
porabi za delovanje bioplinarne. Letna količina toplotne energije bi bila 916.500 kWh,
kjer se je 20 % porabi za lastno delovanje bioplinarne. Torej bi bilo na razpolago
733.200 kWh/a toplotne energije, katero pa bi lahko uporabili za ogrevanje stanovanj,
za lastne potrebe kot tudi za bližnje stanovanjske stavbe. Možno je tudi toplotno
energijo izkoriščati v sušilnicah. Investicija v 100 kW bioplinarno »postavljeno na ključ«
je okrog 600.000 EUR.

Ključne ugotovitve:
✓
✓

v občini je premajhen potencial za izgradnjo bioplinske naprave;.
teoretični potencial bioplinske naprave je reda velikosti 250 kW toplotne moči.
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9.3 Sončna energija
Sončna energija je skupen izraz za vrsto postopkov pridobivanja energije iz sončne
svetlobe. Sončno energijo že stoletja izrabljajo številni tradicionalni načini gradnje, v
zadnjih desetletjih pa je zanimanje zanjo v razvitih državah naraslo hkrati z zavedanjem
o omejenosti drugih energetskih virov, kot so fosilna goriva, ter njihovih vplivih na okolje.
Slovenija ima glede na ugodno zemljepisno lego precejšnje potenciale za rabo sončne
energije. Po podatkih ARSO je energetski potencial sončne energije v Sloveniji 83.000
PJ, seveda pa je le majhen del te energije možno izkoristiti za energetiko. Štajerska
regija je dokaj močno obsevano območje Slovenije, to je razvidno tudi iz slike 9.4.

Slika 9.4: Karta osončenosti Slovenije, 2007 (Vir: https://www.arso.gov.si/).

Sončna energija je neizčrpen vir energije, ki ga v zgradbah lahko izkoriščamo na tri
različne načine:
•
•
•

pasivno;
aktivno s sončnimi kolektorji;
s fotovoltaiko.

Pasivni solarni sistemi. V pasivnih sklopih se izkoriščajo deli zgradbe za zbiranje
toplote, toplota pa se dalje prenaša z naravnim prehajanjem toplote. To pomeni,
pasivna stavba, ki sama sprejema sončno energijo, je obenem hranilnik toplote in
ogrevalni sistem. Sprejemniki toplote so vsi deli zgradbe, lahko pa se uporabljajo tudi
posebni sprejemniki. Pasivni elementi, ki se uporabljajo za tako gradnjo, so okna,
sončne stene, steklenjaki, prezračevalni fasadni elementi itd. in so vgrajeni večina na
južni strani. Pasivna stavba naj bo z bivalnimi prostori obrnjena proti jugu, ter z ostalimi
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pomožnimi prostori obrnjena proti severu. Z takim načinom gradnje lahko privarčujemo
od 30 % - 50 % energije za ogrevanje stavb, na področjih z veliko osončenostjo pa
lahko tudi več.
Aktivni solarni sistemi. To so sistemi, ki preko sprejemnikov sončne energije – SSE
(sončnih kolektorjev) sprejemajo sončno energijo in jo v obliki toplotne energije
uporabljamo za ogrevanje tople sanitarne vode in ogrevanje stavb. Ogrevanje sanitarne
vode s sončnimi sprejemniki je dokaj razširjeno, ogrevanje objektov pa se, zaradi
potrebe po večjih absorbcijskih ploščinah in akumulacijah ogrevalne vode, uveljavlja
šele v zadnjem času. Srce sončnih sprejemnikov je črna površina, ki pretvarja sončno
energijo v toploto. To toploto se potem prenese za takojšno ogrevanje ali se jo shrani (v
hranilnik toplote) za kasnejšo uporabo. Za prenašanje se uporablja voda, glikol ali v
časih tudi zrak.
Gretje sanitarne vode.
Pri načrtovanju sistema upoštevamo število oseb v gospodinjstvu in njihove navade. Kot
osnovno vodilo pri načrtovanju lahko služijo naslednji podatki: dnevna poraba tople
vode 50 litrov na osebo, površina sprejemnika vsaj 1,5 m 2 na osebo in velikost
zalogovnika tople vode 60 litrov na osebo. Ne glede na število oseb gospodinjstva pa
naj bi kolektorski sistem ne imel manj od 6 m 2 absorbcijske ploščine, prostornina
zalogovnika (grelnika) pa naj bi bil minimalno 300 litrov.
(Vir: http://kid.kibla.org/~gverila/vegansvet/predal/soncna_energija.htm.).

Ogrevanje objektov.
Mnenje, da s sončnimi sprejemniki ni smiselno ogrevati objekta popolnoma ne drži. Pri
novih, dobro izoliranih objektih z nizko temperaturnim režimom ogrevanja (talno
ogrevanje), je lahko temperatura ogrevalnega medija zelo nizka, na primer do 36 °C,
kar je ugodno pri ogrevanju s sončnimi sprejemniki. S primernim akumulatorjem
ogrevalne vode in regulacijo, lahko močno znižamo število dni delovanja dodatnega
ogrevanja, tudi v zimskem času, in s tem znižamo stroške ogrevanja in onesnaževanje
okolja.
(Vir: http://kid.kibla.org/~gverila/vegansvet/predal/soncna_energija.htm.)

Fotovoltaični sistemi. Fotovoltaika je tehnologija pretvorbe sončne neposredno v
električno energijo. Proces pretvorbe poteka preko sončnih celic. Te so sestavljene iz
polprevodnega materiala. Največkrat je to silicij. Najpogosteje uporabljene in najbolj
učinkovite so monokristalne sončne celice, katerih osnova so ploščice narezane iz
enega samega kristala. S temi sončnimi celicami lahko dosežemo 15 % - 18 %
izkoristek. Ostale sončne celice (multikristalne in amorfne) imajo nižji izkoristek.
Električno energijo, proizvedeno s procesom fotovoltaike, lahko uporabimo za oskrbo
zgradb, odročnih naselij; oskrbo satelitov, svetilnikov, gorskih postojank ipd.; uporaba v
proizvodih (npr: računalnikih, urah); oddaja v električno omrežje ipd.
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9.3.1 Ocena možnosti izrabe sončne energije v Občini Juršinci
Občina Juršinci, ki leži na severovzhodnem delu Slovenije, prejme letno med 4.400
MJ/m2 – 4.450 MJ/m2 sončne energije in spada v slovensko povprečje po količini prejete
sončne energije.
Preglednica 9.3 prikazuje število ur in količino sončnega obsevanja v posameznem
mesecu v letu 2019 na meteorološki postaji letališče Maribor, ki je najbližja merilna
postaja, da lahko podamo dovolj točne podatke za Občino Juršinci. Preglednica vsebuje
tudi primerjavo v odstotkih (%) glede na povprečje obdobja med leti 1981 – 2000 v
meteorološki postaji Letališče Maribor. Podatki nam kažejo, da je bilo v letu 2019 število
ur sončnega obsevanja 2.116, kar pomeni, da se je povečalo za 4 % glede na obdobje
1981 – 2000. Iz preglednice je razvidno, da je prejelo območje merilne postaje v
Mariboru v letu 2019 1.247 kWh/m2 sončne energije
Preglednica 9.3: Mesečne vsote in trajanje globalnega sončnega sevanja na
meteorološki postaji Letališče Maribor.

Količina
sončnega
obsevanja
(kWh/m2)

Trajanje
sončnega
obsevanja
(h/a)

Primerjava
leta 2019 z
obdobjem
1981-2000
(%)

Januar

33

74

86

Februar

69

162

137

Marec

92

190

128

April

133

174

94

Maj

179

136

57

Junij

161

325

134

Julij

173

284

102

Avgust

174

248

98

September

104

195

102

Oktober

74

185

129

November

34

52

58

December

21

92

137

1.247

2.116

104

Leto 2019

Skupaj

Vir: http://www.arso.gov.si/vreme/podnebje.

Glede na podobno število ur sočnega obsevanja od leta 1981 naprej pa tudi
izboljševanja tehnologije zajema sončne energije, bo tudi v bodoče sončna energija
pomemben vir energije, kateri do danes ni bil izkoriščen glede na potenciale, ki jih
ponuja. Iz navedenega lahko sklepamo, da bi bilo vredno bolj izkoriščati sončno
84

Lokalni energetski koncept Občine Juršinci

energijo na tem področju bodisi za pridobivanje tople sanitarne vode, pa tudi elektrike.
Zavedati pa se je potrebno, da je količina sončne energije odvisna od:
letnega časa (večji potencial ima poleti, primerna in slabo izkoriščena je za npr.
pridobivanje tople sanitarne vode v poletnem času);
➢ usmeritve sončnih kolektorjev in/ali celic (optimalen kot je 30 stopinj glede na
vodoravno površino in obrnjeno proti jugu);
➢ lokacije (v osojnih legah, na lokacijah kjer sonce vzide pozneje oziroma prej
zaide, se bo pridobilo manj energije kot v prisojnih legah).
➢

Sanitarno toplo vodo v stanovanjih pozimi največ ogrevajo na isti energent kot za
ogrevanje prostorov, medtem ko v javnih stavbah ogrevajo sanitarno vodo v kombinaciji
ogrevalnega energenta z električno energijo.
Ker v Občini Juršinci stanovanja največ porabljajo lesno biomaso in ELKO za gretje in
ker pozimi nimamo na voljo dovolj sončne energije za gretje sanitarne vode, smo za
osnovo izračuna potenciala vzeli porabo energije za gretje sanitarne vode izven kurilne
sezone, ki znaša (20 litrov pri 50 °C na osebo na dan):
➢
➢
➢

za gospodinjstva:
za javne stavbe:
SKUPAJ:

328.757 kWh/a;
17.681 kWh/a;
346.438 kWh/a.

V Občini Juršinci obratuje več manjših sončnih elektrarn, katerih podatki so prikazani v
preglednici 9.4 in na sliki 9.5.
Preglednica 9.4: Sončne elektrarne v Občini Juršinci.

Ime sončne elektrarne

Nazivna električna
moč (kWp)

Leto
postavitve

8,7

2009

49,95
49,95
45,75
17,04
49,91
31,92
49,75
49,68

2010
2010
2011
2012
2011
2012
2012
2012

Mala sončna elektrarna MFE Kukava
MFE Kovačec
MFE Kovačec II
MSE Pulko - integrirana
SE Dom Juršinci
Mala sončna elektrarna Kovačec III
SE– Kovačec 4
Sončna elektrarna MSE Pulko II
Sončna elektrarna MSE Hrga
(Vir: http://pv.fe.uni-lj.si/SEseznam).
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Slika 9.5: Lokacije sončnih kolektorjev in sončnih elektrarn v občini Juršinci.
(Vir: http://www.engis.si).

Ključne ugotovitve:
število ur sončnega obsevanja se je v letu 2019 glede na dolgoletno povprečje
povečalo za 4 %;
✓ v Občini Juršinci je vgrajenih 9 manjših sončnih elektrarn skupne moči 352,65
kWp;
✓

86

Lokalni energetski koncept Občine Juršinci

9.4 Energija vetra
9.4.1 Potencial izrabe vetrne energije v Sloveniji
Večina vetrnih elektrarn potrebuje veter s hitrostjo okoli 5 m/s, da prične obratovati. Pri
previsokih hitrostih, običajno nad 25 m/s, se vetrne elektrarne ustavijo, da ne bi prišlo
do poškodb. Med 15 m/s in 25 m/s proizvedejo vetrnice največ električne energije. Pri
previsokih ali prenizkih hitrostih vetra je vetrna elektrarna zaustavljena in takrat ne
proizvaja električne energije. Na grebenih, kjer pihajo ugodni vetrovi se navadno postavi
večje število vetrnih elektrarn, ki skupaj tvorijo polje vetrnih elektrarn. Vetrna energija je
obnovljiv vir energije, ki se ga v Sloveniji še zelo malo izkorišča.

Slika 9.6: Atlas vetra za Slovenijo na višini 50 m nad tlemi, 2004 (Vir: https://www.arso.gov.si/).

V Sloveniji sta postavljeni dve veliki vetrni elektrarni. Ena elektrarna je postavljena na
Griškem polju pri Dolenji vasi. Visoka je 97 metrov, rotor pa ima tri 34 -metrske lopatice.
Premer rotorja je 71 metrov. Vetrnica ima inštalirano moč 2300 kW, obratovalna moč je
odvisna od hitrosti vetra in lahko proizvede 4,5 milijona kWh električne energije na leto
kar zadošča za potrebe okrog 1.000 gospodinjstev.
Druga elektrarna je postavljena pri Razdrtem. Visoka je 55 metrov, Premer elise je 44
metrov. Vetrnica ima inštalirano moč 910 kW, obratovalna moč je odvisna od hitrosti
vetra in lahko proizvede 1,8 GWh električne energije na leto kar zadošča za potrebe
okrog 500 gospodinjstev.
9.4.2 Ocena možnosti izrabe vetrne energije v Občini Juršinci
Hitrosti meritve vetra za Občino Juršinci smo primerjali z območjem letališča Maribor,
kjer je postavljena najbližja meteorološka postaja. Podatki iz merilne postaje, ki so
prikazani v preglednici 9.5 so primerljivi z Občino Juršinci. Na osnovi teh meritev ne
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moramo sklepati, če je dejansko smotrno izkoriščati vetrno energijo, saj je običajno večji
potencial na grebenih, kot pa v nižinah, kjer so postavljene merilne postaje. Določitev
potenciala vetra na določeni lokaciji je mogoča s pomočjo orodij za simulacijo vetrov.
Na osnovi rezultatov simulacij se nato določi mikrolokacijo, kjer se predvideva največji
vetrni potencial. Na osnovi podatkov letnih meritev na mikrolokaciji lahko določimo
smotrnost izkoriščanja vetrne energije na danem mestu.
Preglednica 9.5: Povprečne hitrosti vetra na meteorološki postaji Letališče Maribor.

Leto 2019

Povprečna hitrost
vetra (m/s)

Januar

2,3

Februar
Marec
April
Maj
Junij
Julij
Avgust
September
Oktober
November
December

2,1
3,2
2,7
3,1
2,4
1,9
2,0
2,1
2,7
2,3
2,4

Vir: http://www.arso.gov.si/vreme/podnebje.

Ključne ugotovitve:
✓

v Občini Juršinci je potencial za izkoriščanje vetrne energije nizek, tako da ni
primernih točk, kjer bi lahko izkoriščali vetrni potencial.

9.5 Geotermalna energija
9.5.1 Izkoriščanje geotermalne energije v Sloveniji
Glede na njeno pojavnost in možnost praktičnega koriščenja, delimo geotermalno
energijo na:
➢
➢

hidrogeotermalno energijo-geotermalna energija tekočih in plinastih fluidov;
petrogeotermalno energijo-geotermalna energija mase kamnin.

Teoretični potencial geotermalne energije v Sloveniji znaša 5.467 GWh oz. 301 GWh
proizvedene električne energije na leto. Dejanski potencial je bistveno nižji in
nesorazmerno porazdeljen po državi. Največji odkrit potencial za izkoriščanje
geotermalne energije je v Pomurju v tako imenovanem Panonskem bazenu, saj je v
Pomurju veliko število vrelcev tople vode.
V Sloveniji največ uporabljamo nizkotemperaturne vire geotermalne energije. Največ
raziskav je bilo narejenih v severovzhodnem delu Slovenije, kar je razvidno iz pregledne
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karte na sliki 9.7. Na karti sliki 9.8 so prikazane izmerjene temperature vode v vrtinah
na globini 1.000 metrov.

✔

✔

✔

✔

✔

Panonski bazen s površino 1.300 km2. Raziskave so bile uspešne, saj je zajeto
več kot 100 L/s nizko mineralizirane termalne vode s temperaturo 40 °C – 70 °C.
Rogaško-celjsko-šoštanjska regija s površino 450 km2. Skupna izdatnost vseh
zajetij je čez 250 L/s vode s temperaturo 18,5 °C – 48 °C.
Planinsko-laško-zagorska regija s površino 380 km2. Skupna izdatnost vseh
zajetji je čez 150 L/s vode s temperaturo 21 °C - 43 °C.
Krško-brežiška regija s površino 550 km2. Skupna izdatnost vseh zajetij je čez
240 L/s vode s temperaturo 15 °C – 64 °C.
Ljubljanska kotlina s površino 600 km2. Skupna izdatnost vseh zajetji je okrog
150 L/s vode s temperaturo 18 °C – 30 °C. (Vir: http://www.ljudmila.org/sef/geotermalna.htm.)

Najbolj raziskana vodonosnika v Slovenije sta Termal I in Termal II. Vodonosnik Termal
I se nahaja v Prekmurju na globinah do 1.200 m. Debelina vodonosnika znaša do 50
metrov, razprostira pa se na površini 1.372 km 2. Temperatura termalne vode znaša do
50 °C. Njegova predvidena toplotna moč je 5,8 x 10 8 GJ, kar je ekvivalentno 13,6
milijonov ton nafte.

Slika 9.7: Pregledna karta globokih vrtin v SV Sloveniji.
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Slika 9.8: Temperature vode v globokih vrtinah v globini 1.000 m.

9.5.2 Ocena možnosti izrabe geotermalne energije v Občini Juršinci
Kljub pozitivnim rezultatom raziskave na širšem območju je geotermalni potencial v
smislu izkoriščanja toplih vrelcev v občini težko določljiv. Zemeljske plasti so lahko zelo
nepredvidljive, zato se ne da z gotovostjo trditi, da dejstva za širše območje veljajo tudi
za samo Občino Juršinci. Natančno oceno bi bilo ob želji občine mogoče pridobiti z
teoretičnimi študijami, ki bi določile mikrolokacije za raziskovalne vrtine na osnovi
katerih pridobimo točne podatke o geotermalnem potencialu na določenem območju.

Ključne ugotovitve:
✓

v Občini Juršinci se geotermalna energija ne izkorišča,

9.6 Vodna energija
9.6.1 Potencial vodne energije v Občini Juršinci
Na južnem delu Občine Juršinci teče reka Pesnica ter potok Krka kateri je levi
pritok Pesnice. Potok izvira pod vasjo Senčak in teče sprva proti jugozahodu in nato
proti jugu po razmeroma široki dolini z mokrotnim dnom mimo Juršincev do izliva
v Pesnico. Z obeh strani se iz kratkih in plitvih dolin vanjo stekajo številni majhni potočki,
nekoliko večji je samo levi pritok Svujna. Nobeden od omenjenih vodotokov ne
predstavlja zadostnega vodnega potenciala za nadaljnjo izkoriščanje.

Ključne ugotovitve:
✓

v Občini Juršinci noben od vodotokov ne predstavlja zadostnega vodnega
potenciala za pridobivanje električne energije;
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9.7 Uporaba toplotnih črpalk
Ogrevanje s toplotno črpalko predstavlja energijsko učinkovit in sonaraven način
ogrevanja prostorov in sanitarne vode. Toplotna črpalka je naprava, ki črpa energijo iz
okolice z nižjega temperaturnega nivoja in jo prenaša na ogrevalni medij na višji
temperaturni nivo. Pri tem porablja električno energijo za pogon kompresorja. Energija
okolice je lahko iz okoliškega zraka, tal ali vode. Za prenos toplote v krožnem procesu
je v toplotni črpalki delovni medij – hladivo, ki se uparja pri nizkih temperaturah in tlaku
in kondenzira pri višjem tlaku ter temperaturi.
Poznamo več vrst toplotnih črpalk in sicer:
•
•
•

toplotna črpalka zrak/voda;
toplotna črpalka voda/voda;
toplotna črpalka zemlja/voda.

Toplotna črpalka zemlja/voda
Zemlja ima na globini večji od 1 m konstantno temperaturo skozi vse leto in je zato prav
ustrezen vir akumolirane sončne energije. V kolikor imamo na voljo dovolj veliko
površino (velikost 1,5 do 2 –krat ogrevalna površina) v neposredni bližini ogrevalnih
prostorov je vgradnja horizontalnega zemeljskega kolektorja dobra rešitev. V kolikor za
ta sistem nimamo na voljo dovolj prostora je možna izvedba s spiralnimi horizontalnimi
kolektorji ali izvedba z vertiklanim kolektorjem – zemeljske sonde za globine med 50 in
150 m.
Toplotna črpalka voda/voda
V kolikor je podtalne vode v zadostnih količinah (min. pretok 2,0 m 3/h – 10 kW toplotne
moči) je podtalnica energetsko najbolj učinkovit vir ogrevanja. Podtalnica ima
konstantno temperaturo med +8 in +12°C. Za izvedbo takega sistema ogrevanja
potrebujemo dve vrtini, sesalno s potopno črpalko in ponorno v katero vodo vračamo.
Občina Juršinci ima vgrajenih 10 vrtin skupne toplotne moči 110 kW za potrebe
ogrevanja javnih stavb.
Toplotna črpalka zrak/voda
V kolikor prej opisana vira nista na voljo je zraka povsod dovolj. S posebnimi izvedbami
toplotnih črpalk lahko izkoristimo toploto zraka do temperature – 15°C. Pri tem sistemu
ogrevanja moramo razmišljati, ko pade temperatura pod -5°C tudi o bivalentnem
ogrevanju – prigradnja dodatnega ogrevalnega vira, ki pomaga ogrevati stavbo pri nižjih
temperaturah. V tem primeru uporabe toplotnih črpalk je smiselno vgrajevati TČ za
nizkotemperaturne sisteme ogrevanja (talno gretje, stensko gretje).
Na sliki 9.9 so prikazane lokacije vgrajenih toplotnih črpalk v Občini Juršinci.
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Slika 9.9: Lokacije toplotnih črpalk v Občini Juršinci (Vir: http://www.engis.si).

9.8

Delež porabe OVE v Občini Juršinci

V preglednici 9.6 so prikazani deleži uporabe obnovljivih virov energije vseh ključnih
porabnikov v občini iz katere je razvidno, da občina trenutno porablja 54,6 % končne
energije iz obnovljivih virov energije za potrebe toplotne in električne oskrbe.
Preglednica 9.6: Delež porabe OVE v občini Juršinci.

Stanovanja
Javne stavbe

Toplotna energija
kWh

Električna energija
kWh

fosilna
goriva

fosilna
goriva

OVE

3.021.088 8.803.970

Skupaj
kWh

Delež
OVE %

OVE

3.573.327

737.079

16.135.464

59,1

293.217

181.400

218.093

44.987

737.697

30,7

Podjetja

97.455

77.244

783.053

161.522

1.119.274

21,3

Promet

269.584

0

0

0

269.584

0,0

0

0

70.435

14.529

84.964

17,1

3.681.344 9.062.614

4.644.908

958.117

18.346.983

54,6

Javna razsvetljava
Skupaj
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10

DOLOČITEV CILJEV ENERGETSKEGA
NAČRTOVANJA

Določitev ciljev energetskega načrtovanja v samoupravni lokalni skupnosti je orodje
za spremljanje uspešnosti izvajanja ukrepov iz akcijskega načrta lokalnega
energetskega koncepta. Cilji samoupravne lokalne skupnosti morajo biti usklajeni s
cilji Nacionalnega energetskega in podnebnega načrta. Cilji, ki si jih postavi
samoupravna lokalna skupnost, morajo biti usklajeni z možnostmi učinkovite rabe
energije in obnovljivih virov na njenem območju. Postavljene cilje lahko skupnost
doseže samostojno ali v sodelovanju z drugo samoupravno lokalno skupnostjo.
Vlada Republike Slovenije je 27. februarja 2020 sprejela celoviti nacionalni
energetski in podnebni načrt Republike Slovenije (NEPN), ki je bil tudi predložen
Evropski komisiji, skladno z Uredbo EU 2018/1999 o upravljanju energetske unije in
podnebnih ukrepov.
Celoviti nacionalni energetski in podnebni načrt (NEPN) je akcijsko strateški
dokument, ki za obdobje do leta 2030 (s pogledom do 2040) določa cilje, politike in
ukrepe
na
petih
razsežnostih
energetske
unije:
1. Razogljičenje (emisije TGP in OVE),
2. Energetska učinkovitost,
3. Energetska varnost,
4. Notranji trg,
5. Raziskave, inovacije in konkurenčnost.
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10.1 Operativni cilji NEPN
Celoviti nacionalni energetski in podnebni načrt je akcijsko strateški dokument, ki za
obdobje do leta 2030 (s pogledom do 2040) določa cilje, politike in ukrepe na petih
razsežnostih
energetske
unije:
Spodaj so navedeni ključni cilji in prispevki NEPN po petih razsežnostih energetske
unije.
Preglednica 1: Ključni cilji in prispevki Slovenije do leta 2030

KLJUČNI CILJI IN PRISPEVKI SLOVENIJE DO LETA 2030
Izboljšanje energetske in snovne učinkovitosti v vseh sektorjih (in torej
ZMANJŠANJE RABE ENERGIJE IN DRUGIH NARAVNIH VIROV) je prvi in ključni
ukrep za prehod v podnebno nevtralno družbo.
Dekarbonizacija: blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje
Do leta 2030 bolj zmanjšati emisije TGP v sektorjih, ki niso vključeni v shemo
trgovanja kakor za Slovenijo določa Uredba o delitvi bremen, tj. vsaj za 20 % glede na
leto 2005 z doseganjem sektorskih ciljev:
- promet: + 12 %,
- široka raba: – 76 %,
- kmetijstvo: – 1 %,
- ravnanje z odpadki: – 65 %,
- industrija*: – 43 %,
- energetika*: – 34 %.
* Samo del sektorja, ki ni vključen v sistem trgovanja z emisijami.

Zagotoviti, da sektorji LULUCF do leta 2030 ne bodo proizvedli neto emisij (po uporabi
obračunskih pravil), tj. emisije v sektorju LULUCF ne bodo presegle ponorov.
Na področju prilagajanja zmanjšati izpostavljenost vplivom podnebnih sprememb,
občutljivost in ranljivost Slovenije nanje ter povečati odpornost in prilagoditvene sposobnosti
družbe.
Zmanjšati rabo fosilnih virov energije in odvisnost od njihovega uvoza s:
- postopnim opuščanjem rabe premoga: vsaj za 30 % do leta 2030 in odločitev o opustitvi
rabe premoga v Sloveniji po načelih pravičnega prehoda do leta 2021,
- prepovedjo prodaje in vgradnje novih kotlov na kurilno olje do leta 2023,
- podporo izvedbi pilotnih projektov za proizvodnjo sintetičnega metana in vodika
(indikativni cilj je 10-odstotni delež metana ali vodika obnovljivega izvora v prenosnem
in distribucijskem omrežju do leta 2030)

94

Lokalni energetski koncept Občine Juršinci

Dekarbonizacija: obnovljivi viri energije
Doseči vsaj 27-odstotni delež obnovljivih virov v končni rabi energije do leta 2030, tj.
(indikativno):
- vsaj 2/3 rabe energije v stavbah iz OVE do leta 2030 (gre za delež rabe OVE v
končni rabi energentov brez električne energije in daljinske toplote),
-

vsaj 30-odstotni delež OVE v industriji (z upoštevanjem odvečne toplote),
43-odstotni delež v sektorju električna energija,
41-odstotni delež v sektorju toplota in hlajenje,
21-odstotni delež v prometu (delež biogoriv je vsaj 11 %).
Učinkovita raba energije

Izboljšanje energetske in snovne učinkovitosti v vseh sektorjih (in torej zmanjšanje
porabe energije in drugih naravnih virov) kot prvi in ključni ukrep za prehod v podnebno
nevtralno družbo.
Do leta 2030 izboljšati energetsko učinkovitost za vsaj 35 % glede na osnovni
scenarij iz leta 2007 (v skladu z Direktivo o energetski učinkovitosti).
Zagotoviti sistematično izvajanje sprejetih politik in ukrepov, da končna raba
energije ne bo presegla 54,9 TWh (4.717 ktoe). Preračunano na raven primarne
energije raba leta 2030 ne bo presegla 73,9 TWh (6.356 ktoe).
Zmanjšati rabo končne energije v stavbah za 20 % do leta 2030 glede na leto 2005 in
zagotoviti zmanjšanje emisij TGP v stavbah za vsaj 70 % do leta 2030 glede na leto 2005.
Energetska varnost in Notranji trg energije
Zagotoviti dodatne finančne, človeške in tehnične vire za pospešitev celovitega
razvoja in vodenja omrežja za distribucijo električne energije za večjo
zmogljivost,
odpornost
proti
motnja,
za
naprednost,
povezljivost
in
prilagodljivost, kar bo omogočilo izkoriščanje prožnosti virov in bremen ter pospešeno
vključevanje toplotnih črpalk, uvajanje e-mobilnosti in vključevanje naprav za proizvodnjo
in shranjevanje električne energije iz obnovljivih virov.
Drugi cilji Slovenije do leta 2030 pri razsežnostih Energetska varnost in Notranji trg energije
so:
- zagotavljati zanesljivo in konkurenčno oskrbo z energijo,
- ohranjati visoko raven elektroenergetske povezanosti s sosednjimi državami,
-

vsaj 75 % oskrba z električno energijo iz virov v Sloveniji do leta 2030 in do
leta 2040 ter zagotavljanje ustrezne ravni zanesljivosti oskrbe z električno energijo,

-

nadaljevanje izkoriščanja jedrske
obratovanju jedrskih objektov v Sloveniji,

energije
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-

zmanjševanje uvozne odvisnosti na področju fosilnih goriv,

-

povečanje odpornosti elektrodistribucijskega omrežja proti motnjam –
povečati delež podzemnega srednjenapetostnega omrežja z zdajšnjih 35 % na vsaj
50 %,

- nadaljnji razvoj sistemskih storitev in aktivna vloga odjemalcev,
- razvoj tehnologij, infrastrukture in storitev za shranjevanje energije,
- vzpostaviti razvojno naravnani regulatorni okvir za določanje višine omrežnine
za prehod v podnebno nevtralno družbo,
-

podpora razvoju učinkovitega in konkurenčnega trga
prožnosti elektroenergetskega sistema in novih tehnologij,

za

popolno

koriščenje

- podpora medsektorskemu povezovanju in izvajanju novih medsektorskih sistemskih
storitev,
- spodbujati razvojno in raziskovalno sodelovanje med podjetji v sektorju in izven
njega,
- zagotoviti nadaljnji razvoj plinovodnega sistema v skladu s plinskimi tokovi in
zmogljivostmi sistema, vključno z novimi viri plinov iz OVE in odpadkov,
- pripraviti regulatorno in podporno okolje za nadomestne pline obnovljivega izvora v
omrežju zemeljskega plina ter ob tem analizirati in določiti največji možni delež
vodika v omrežju zemeljskega plina,
- podpreti izvedbo pilotnih projektov za proizvodnjo sintetičnega metana in
vodika (indikativni cilj je 10-odstotni delež metana ali vodika obnovljivega izvora v
prenosnem in distribucijskem omrežju do leta 2030),
- zagotoviti ustrezne pogoje, da se čim večji delež proizvedene energije iz OVE
skladišči in uporabi, kadar in kjer je to potrebno, ter da se kolikor je mogoče
izkoristijo zmogljivosti proizvodnih naprav na OVE,
-

omogočiti blaženje in zmanjševanje energetske revščine s pospešenim
izvajanjem ukrepov socialne politike, splošnih ukrepov stanovanjske politike in
obstoječih ciljnih ukrepov.
Raziskave, inovacije in konkurenčnost

Cilji Slovenije do leta 2030 pri razsežnosti Raziskave, inovacije in konkurenčnost so:
- povečati vlaganja v raziskave in razvoj – najmanj 3 % BDP do leta 2030 (od tega 1
% BDP javnih sredstev),
- povečati vlaganja v človeške vire in nova znanja, potrebna za prehod v
podnebno nevtralno družbo,
- podpirati podjetja za učinkovit in konkurenčen prehod v podnebno nevtralno
in krožno gospodarstvo,
-

spodbujati

ciljne

raziskovalne

projekte

96

in

multidisciplinarne

razvojno

Lokalni energetski koncept Občine Juršinci

raziskovalne programe ter demonstracijske projekte s ciljem doseganja
podnebno nevtralne družbe, za katere obstaja neposredni interes gospodarstva ali
javnega sektorja, ter izpolnjujejo cilje glede razvoja države, zlasti na področjih
energetske učinkovitosti, krožnega gospodarstva in zelenih energetskih tehnologij,
-

usmerjati podjetja k financiranju in vključevanju v
programe in demonstracijske projekte z aktivno davčno politiko,

-

spodbujati nove in okrepiti obstoječe razvojno-raziskovalne
skladu s cilji NEPN in Dolgoročne podnebne strategije,

programe

-

spodbujati
uporabo digitalizacije pri podnebnih
kibernetsko varnost v vseh strateških sistemih,

in

-

spodbujati razvojno-raziskovalno sodelovanje javnega in zasebnega sektorja,

-

vzpostaviti konkurenčne pogoje za raziskovalno inovativno delo v javnih podjetjih.

razvojno-raziskovalne

ukrepih

v

povečati

(Vir: NEPN 2020)

10.2 Določitev ciljev energetskega koncepta
Posamezna lokalna skupnost si postavi cilje v skladu s svojim potencialom URE in
izrabe OVE. Prav tako cilje oblikuje tako, da bo odpravila največje šibke točke na
posameznih področjih.
V nadaljevanju so podani možni cilji lokalne skupnosti, ki jih je potrebno izraziti
kvantitativno:
Stanovanja:
✓ povečanje izrabe obnovljivih virov za ogrevanje in pripravo tople vode;
✓ zmanjšanje specifične rabe energije z različnimi ukrepi učinkovite rabe
energije.
Javne stavbe:
✓ zmanjšanje stroškov za energijo;
✓ povečanje izrabe obnovljivih virov;
✓ povečanje učinkovitosti rabe energije.
Podjetja:
✓ povečanje učinkovitosti rabe energije;
✓ povečanje izrabe obnovljivih virov.

Poraba električne energije:
✓ zmanjšanje specifične porabe električne energije na stanovanje z različnimi
ukrepi učinkovite rabe energije;
97

Lokalni energetski koncept Občine Juršinci

✓ zmanjšanje stroškov energije za javno razsvetljavo;
✓ povečanje deleža varčnih svetil javne razsvetljave.
Promet:
✓ povečanje uporabe javnega potniškega prometa;
✓ povečanje trajne mobilnosti;
✓ zmanjševanje okoljskih obremenitev.

10.3 Določitev ciljev lokalnega energetskega koncepta Občine
Juršinci
Glede na ugotovitve iz poglavij Ocene lokalnih energetskih virov, Analize predvidene
bodoče rabe energije ter napotkov glede prihodnje oskrbe z energijo in Šibkih točk
oskrbe in rabe energije ter ob upoštevanju ciljev NEPN so bili oblikovani cilji
lokalnega energetskega koncepta občine.
V nadaljevanju so podani cilji občine, kateri bodo izpolnjeni predvidoma v času
veljavnosti tega LEK-a:
10.3.1 Stanovanja
Povečanje deleža rabe obnovljivih virov energije za ogrevanje stavb in za
pripravo tople sanitarne vode.
➢ Energetska prenova individualnih stavb z zamenjavo stavbnega pohištva,
toplotno izolacijo fasade in podstrešja.
➢ S pomočjo energetskega upravitelja zagotoviti za občane dostop do informacij
o URE in OVE ter možnostih sofinanciranja ukrepov.
➢

10.3.2 Javne stavbe
➢
➢
➢

Povečanje deleža rabe obnovljivih virov energije za ogrevanje stavb.
Povečanje energetske učinkovitosti javnih stavb.
Zmanjšanje rabe končne energije do 20%.

10.3.3 Industrija oz. podjetna dejavnost:
Informiranje podjetij o možnostih povečevanja energetske učinkovitosti in
posledično zmanjšanje končne energije.
➢ Povečanje rabe obnovljivih virov energije ter zniževanje izpustov toplogrednih
plinov.
➢

10.3.4 Promet
➢
➢
➢

Znižanje rabe energije v prometu in zniževanje izpustov toplogrednih plinov.
Razvoj trajnostne mobilnosti.
Osveščanje ljudi k ekonomski in ekološki varčni vožnji.
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10.3.5 Električna energija
➢
➢

Zniževanje rabe električne energije vseh porabnikov.
Izvesti rekonstrukcijo sistema javne razsvetljave in jo urediti skladno z Uredbo
o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja.

11 PREDLOGI UKREPOV
11.1 Stanovanja
Občina mora svojim občanom biti vzgled pri upravljanju z in v rabi energije. Z
naložbami in projekti energijske učinkovitosti, URE in OVE tako posredno vpliva na
spreminjanje navad in razmišljanja občanov. Ukrepe energijske učinkovitosti tako
delimo po prioritetah in sicer:
1. Znižanje rabe energije ima prvo prioriteto. Ne zahteva naložb, ampak le
spremembo navad. Sem spada ugašanje gospodinjskih aparatov, če niso v
uporabi, ugašanje luči, če je dovolj svetlobe ali prostora ne uporabljamo,
nastavitev pravilne temperature sanitarne vode in prostorov, redno čiščenje
grelnikov tople vode in razsvetljave, sušenje perila na prostem namesto s
sušilnikom, pometanje namesto sesanja, na krajše razdalje uporaba kolesa
namesto avtomobila, ali javnega prevoza na daljše razdalje ipd.
2. Znižanje rabe energije z posodobitvijo obstoječih sistemov. Sem spadajo
vgradnja toplotne izolacije (podstrešij, fasad) in energijsko učinkovitega
stavbnega pohištva, zamenjava zastarelih naprav in aparatov z energijsko
učinkovitejšimi (npr., ki so opremljeni z energijsko nalepko), zamenjava svetil
z žarilno nitko z energijsko varčnimi svetili, zamenjava obstoječega kotla z
energijsko učinkovitejšim ipd. Takšni ukrepi zahtevajo finančna sredstva,
vendar jih običajno izvajamo, ko nam obstoječe naprave in sistemi odpovejo
ali jih moramo zamenjati, ko so zastareli oz. dotrajani, ter preventivni ukrepi
kot so vgradnja magnetov na vtočne cevi grelnikov, pralnih in pomivalnih
strojev.
3. Raba obnovljivih virov energije. Sem spadajo zamenjava sistema ogrevanja
ter prehod iz neobnovljiv na obnovljiv energijski vir, npr. prehod na lesno
biomaso, (polena, peleti), vgradnja toplotne črpalke, gretje sanitarne vode s
sončno energijo, postavitev sončnih elektrarn, ....
4. Rekuperacija odpadne energije. Ta ukrep je bolj prisoten v industriji in sistemih
z ogrevanjem in prisilnim prezračevanjem. V gospodinjstvih je sistem
prisilnega prezračevanja nujen pri nizko energijskih in pasivnih hišah, kjer na
vtok svežega zraka vgradimo rekuperator toplote z vsaj 80 % izkoristkom.
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Preglednica 11.1. Vsebuje pomembnejše ukrepe URE in OVE v stanovanjih.

Področje
Ogrevanje

Vrsta ukrepa
-

-

Prezračevanje

-

-

-

Električna
energija

-

Voda

-

-

Redno preverjanje in kontrola delovanja peči in sistemov
avtomatizacije, merilnikov in delovanja črpalk.
Nastavitve temperature po prostorih. To dosežemo z vgradnjo
termostatskih ventilov.
Uporaba nizko temperaturnih sistemov, kot so talno, stensko in
stropno ogrevanje.
Prostorov, ki jih ne uporabljamo, ne ogrevamo.
Redno vzdrževanje in čiščenje kurilnih naprav in dimnikov.
Prehod na OVE, kjer je to mogoče.
Toplotna izolacija stropov in oboda stavbe.
Zamenjava energijsko neučinkovitih oken in vrat z energijsko
učinkovitimi, koeficient toplotne prehodnosti naj bo 1,1 W/m 2K ali
nižji.
Primerna razporeditev grelnih teles. Posebej pazimo pri vgradnji
sistemov v lastni režiji, da so grelna telesa in peč pravilno
dimenzionirani in vgrajeni.
Kontrolirano prezračevanje.
Okna in vrata zatesnimo. Prezračujemo kratek in intenziven čas,
takrat zapremo ogrevanje. Pravilno prezračevanje pomeni na
stežaj odprtje oken in vrat za nekaj minut.
V primeru nizko energijske ali pasivne hiše je potrebno vgraditi
prisilno prezračevanje z rekuperatorjem toplote z najmanj 80 %
izkoristkom.
Redno preverjamo tesnost oken in stavb. Po potrebi izvedemo
test zrakotestnosti.
Razsvetljavo prižgemo, ko ni na voljo dovolj naravne svetlobe.
Svetlobna telesa in okna redno čistimo.
Svetila z žarilno nitko zamenjamo z energijsko varčnimi.
Luči ugašamo, če prostora ne uporabljamo.
Izklapljanje električnih aparatov, če jih ne uporabljamo. Izklopimo
aparate iz stanja pripravljenosti.
Pri nakupih izberemo energijsko učinkovite aparate ter naprave (z
ustrezno energijsko nalepko).
Delovanje naprav prilagodimo tarifnemu sistemu in uporabljamo
cenejšo električno energijo (npr. za pranje).
Redno kontroliramo stanje pip, tuša in splakovalnikov.
V ventile namestimo naprave za zniževanje pretoka.
Pipo zapiramo, če vode ne rabimo (npr. miljenje rok in pranje
zob).
Sanitarno vodo ogrevajmo z istim virom kot ogrevamo prostore,
po možnosti z obnovljivim virom. Pozimi uporabljajmo TČ, poleti
SSE ali TČ.
Pred grelnike vode, pralne in pomivalne stroje vgradimo
magnetne naprave, ki preprečujejo obloge vodnega kamna.
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Promoviranje

-

-

Naštete sonaravne metode gospodarjenja z obnovljivimi in
neobnovljivimi viri prenašajmo na otroke in jih vzgajamo v smeri
energijske učinkovitosti.
Redno uporabljamo ENSVET (svetovanje za URE za občane).
Otroci se naj v šolah dodatno izobražujejo v sonaravnem
energetskem razvoju na tehničnih dnevih in v krožkih.

11.2 Javni sektor
V tem poglavju navajamo nekaj smernic, ki lahko pripomorejo k uspešnemu izvajanju
energetskega upravljanja v javnem sektorju. Učinkovitejša raba energije v javnih
zgradbah pomeni predvsem zniževanje stroškov energije (električne in toplotne).
Pomemben akter pri procesu varčevanja z energijo v javnem sektorju je vodja
inštitucije (upravitelj stavb), ki mora podpreti oziroma podati pobudo.
Pri izdelavi in izvedbi občinskega energetskega koncepta je še posebej pomembno,
da so posamezni ukrepi, predvsem na področju učinkovite rabe energije, predvideni
in izvedeni v stavbah, ki so v lasti občine. Izvedba teh ukrepov lahko služi kot zgled
prebivalstvu pri prikazu praktičnih možnosti za zmanjšanje stroškov za energijo v
stavbah. Izkušnje, ki jih pri tem pridobi občina, pa so lahko kasneje v pomoč tudi
ostalim lastnikom javnih in stanovanjskih stavb.
11.2.1 Imenovanje občinskega energetskega managerja
Pravilnik o metodologiji in obveznih vsebinah lokalnih energetskih konceptih zavezuje
odgovornost izvajanja lokalnih energetskih konceptov s strani Lokalnih energetskih
agencij na območjih, kjer in za katera območja so ustanovljene. Občina Juršinci ima
z LEA Spodnje Podravje podpisano pogodbo za nedoločen čas o izvajanju
energetska upravljanja katero vključuje naslednje aktivnosti:
•
•
•
•
•

Vodenje energetskega knjigovodstva in analiziranje energetske oskrbe javnih
stavb,
Izdelava letnih poročil ter priprava letnih planov,
Iskanje finančnih virov za realizacijo ukrepov in priprava vlog za
sofinanciranje,
Sodelovanje pri načrtovanju investicij v javno infrastrukturo in javne stavbe,
Informiranje in ozaveščanje občanov in zaposlenih na temo URE in OVE.

11.2.2 Energetski pregled stavbe
Energetski pregled je študija, v kateri je zajet celovit pristop k urejanju energetskega
stanja stavbe. Glede na namen in obseg energetskih pregledov, jih lahko razvrstimo
v tri skupine:
➢ Preliminarni pregled – predstavlja najbolj enostavno obliko energetskega
pregleda. Analiza se izdela na podlagi enodnevnega obiska podjetja oziroma
stavbe in na podlagi podatkov o porabi energije, zbranih s pomočjo
vprašalnika. Tega smo mi v tem LEK-u izvajali na javnih stavbah.
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➢ Poenostavljeni energetski pregled – se priporoča za preproste in lahko
razumljivo primere.
➢ Razširjen energetski pregled – je pregled, ki zahteva natančno analizo
podjetja ali stavbe (javne ustanove). Vsebuje natančne izračune energetskih
potreb in natančno analizo izbranih ukrepov za učinkovito rabo energije.
Izvedbo takšnega pregleda priporočamo v vseh javnih zgradbah, ter tudi v
podjetjih, zato ga bomo tudi nekoliko podrobneje predstavili.
Osnovni elementi celovitega energetskega pregleda stavbe so naslednji:
➢ analiza energetskega stanja in upravljanja z energijo;
➢ obravnavanje možnih ukrepov učinkovite rabe energije;
➢ analiza izbranih ukrepov učinkovite rabe energije;
➢ poročilo o energetskem pregledu;
➢ predstavitev energetskega pregleda.
Obseg energetskega pregleda in s tem tudi njegova cena, sta odvisna od
kompleksnosti stavbe, rabe energije in stroškov zanjo ter pričakovanih energetskih
prihrankov.
V okviru energetskega koncepta Občine Juršinci so bili izvedeni enostavni energetski
pregledi javnih stavb, ki so opisani v poglavju 6. Ti so pokazali, da je določene
stavbe smiselno sanirati oz. spodbuditi k URE in OVE, saj bi na teh stavbah lahko
dosegli prihranke energije.
Predlogi ukrepov povečanja URE ter uporabe OVE so prikazani za naslednje stavbe:
➢
➢
➢
➢

OŠ Juršinci z vrtcem,
Občinska stavba,
Zdravstveni dom,
Večnamenski kulturni center.

V preglednici 11.2 do 11.5 so prikazani priporočljivi ukrepi za izboljšanje energetske
oskrbe omenjenih stavb ter razredi višine naložb.
Preglednica 11.2: Priporočljivi ukrepi URE in OVE za OŠ Juršinci z vrtcem.
Priporočljivi ukrepi
Višina investicije
B
M
S
Ozaveščanje in informiranje uporabnikov glede OVE in URE
X
Vgradnja učinkovite razsvetljave
X
Vgradnja sončne elektrarne

V

X

Legenda: B = brez stroškov, M = nizki stroški, S = srednje veliki stroški, V = veliki stroški.

Preglednica 11.3: Priporočljivi ukrepi URE in OVE za Občinsko stavbo.
Priporočljivi ukrepi
Višina investicije
B
M
S
Motiviranje in informiranje uporabnikov glede OVE in URE
X
Vgradnja učinkovite razsvetljave
X
Vgradnja toplotne črpalke za ogrevanje stavbe
X
Legenda: B = brez stroškov, M = nizki stroški, S = srednje veliki stroški, V = veliki stroški.
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11.4: Priporočljivi ukrepi URE in OVE za Zdravstveni dom.
Priporočljivi ukrepi
Motiviranje in informiranje uporabnikov glede OVE in URE
Izdelava toplotno izolacijske fasade
Zamenjava stavbnega pohištva
Izdelava toplotne izolacije podstrešja
Vgradnja učinkovite razsvetljave
Vgradnja toplotne črpalke za ogrevanje stavbe

Višina investicije
B
M
S
X
X
X
X
X
X

V

Legenda: B = brez stroškov, M = nizki stroški, S = srednje veliki stroški, V = veliki stroški.

Preglednica 11.5: Priporočljivi ukrepi URE in OVE za Večnamenski kulturni center.
Priporočljivi ukrepi
Višina investicije
B
M
S
Ozaveščanje in informiranje uporabnikov glede OVE in URE
X
Vgradnja učinkovite razsvetljave
X

V

Legenda: B = brez stroškov, M = nizki stroški, S = srednje veliki stroški, V = veliki stroški.

11.3 Javna razsvetljava
Pri javni razsvetljavi lahko samo s prihrankom električne energije prenovimo celotno
razsvetljavo brez potrebnih dodatnih sredstev za financiranje. Z izbiro ustreznih,
sodobnih, optimalno izbranih svetilk lahko pri novogradnjah javne razsvetljave
stroške za plačevanje tokovine bistveno znižamo. Potrošnja električne energije se
lahko bistveno zniža tudi z uporabo centralnega regulatorja.
Na področjih, kjer so vgrajene svetilke, ki so energijsko neučinkovite, je smiselno
pretehtati možnost zamenjave takšne razsvetljave z novo, sodobnejšo. V zadnjem
času je prišlo na področju razsvetljave do velikega napredka. Izdelujejo svetilke:
➢ z višjim svetlobnim tokom;
➢ z višjim svetlobnim izkoristkom;
➢ z daljšo življenjsko dobo sijalk;
➢ z kvalitetnejšimi (računalniško obdelanimi) reflektorji za dosego kvalitetnejših
svetlobno tehničnih lastnosti;
➢ z optimalnimi sistemi tesnjenja;
➢ enostavnim načinom vgradnje.
Za pristop k takšnemu projektu potrebujemo, poleg ugotovljene potrebe po prenovi,
še osnovne podatke o obstoječi razsvetljavi (tipe svetilk, mesta vgradnje, vrsto sijalk,
število svetilk, višino vgradnje svetilk, širino ceste, vrsto in višino kandelabrov ipd.).
Takšni podatki so osnova za izdelavo svetlobno-tehničnega izračuna z novimi
sodobnimi svetilkami. Ob upoštevanju Uredbe o mejni vrednosti svetlobnega
onesnaževanja okolja (Ur. l. RS, št. 81/2007), dobimo potrebno število in vrsto sijalk.
Pred samim pristopom k prenovi je na osnovi podatkov o obstoječi razsvetljavi
potrebno narediti ekonomski izračun možnega prihranka električne energije in oceniti
(na osnovi predvidene cene materiala in dela) potrebno dobo odplačevanja, kar je
eden bistvenih razlogov za odločitev o prenovi javne razsvetljave. Prihranek pri tako
izvedeni prenovi znaša lahko od 30 % do 50 % potrošnje električne energije.
Dodatne prihranke električne energije dosežemo z uporabo centralne regulacije
javne razsvetljave, kjer ob določeni uri zmanjšamo tok sijalk in s tem potrošnjo.
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Glede na obstoječe stanje JR je vgrajenih 320 svetilk, od tega jih 250 ustreza Uredbi
o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja, ostalih 70 svetilk bo potrebno
ustrezno zamenjati. Rekonstrukcija JR se bo izvajala po terminskem planu, ki je
določen v načrtu javne razsvetljave. Glede na raznolikost svetilk, sijalk in moči je
izdelan terminski plan glede na razpoložljiva finančna sredstva in moči svetilk.
Rekonstrukcija bo potekala postopoma z odpovedovanjem obstoječih svetilk, torej
skozi vzdrževanje ter postopno zamenjavo v naslednjih štirih letih.

11.4 Industrija oz. podjetniški sektor
V Občini Juršinci prevladuje predvsem storitveni sektor. Prisotna so le manjša
podjetja, ki opravljajo svojo dejavnost v stavbah, za katere veljajo podobni ukrepi
učinkovitega ogrevanja in varčevanja z energijo kot za javne stavbe in stanovanja.

11.5 Izraba obnovljivih virov energije
11.5.1 Izraba sončne energije
Z višanjem cen kurilnega olja in električne energije bo izraba sončne energije
postajala aktualnejša. Najbolj preprosti sistemi koriščenja sončne energije
omogočajo pripravo tople sanitarne vode, v kolikor pa je v stavbi speljan sistem
talnega ali stenskega ogrevanja, pa sončno energijo lahko izrabi tudi za delno
ogrevanje prostorov.
Ugotavljamo, da tudi v Občini Juršinci sončno energijo premalo izrabljajo v
energetske namene, zato v nadaljevanju predlagamo projekt, ki bi nedvomno veliko
pripomogel k povečani izrabi tega neizčrpnega vira energije.
Da bi spodbudili razmišljanje občanov o izkoriščanju sončne energije in sicer
pridobivanja električne energije s fotovoltaičnim sistemom, občina razmišlja o
postavitvi sončne elektrarne na streho Osnovne šole Juršinci, kot kaže slika 11.2.
Na predlagani lokaciji bi bilo možno postaviti sončno elektrarno z naslednjimi
parametri:
- Predvidena vgrajena moč: 47 kW;
- Specifični izplen: 980 kWh/kW/a;
- Letno proizvedena električna energija: 46,1 MWh/a.
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Slika 11.2: Lokacija strehe primerne za postavitev SE.

11.6 Ukrepi na področju prometa
Promet predstavlja najhitreje rastoči sektor pri porabi energije. V okviru tega je
potrebno sprejeti smernice za povečanje energetske učinkovitosti in vpeljavo
trajnostne mobilnosti. Oblikovanje zelene prometne politike mora obsegati uskladitev
z občinskim prostorskim načrtom, prilagoditev javnega prevoza potrebam
uporabnikov, zgraditev infrastrukture za vozila na električni pogon in druge
alternativne vire energije ter promoviranje zmanjšanje uporabe avtomobilov s
povišanjem deleža ostalih prevoznih sredstev.
Z namenom načrtovanja razvoja prometa v občini se predlaga izdelava dokumenta
»Celostna prometna strategija«. Z njo se določi učinkovito zaporedje ukrepov s
katerimi bodo strmeli k doseganju celostne spremembe na področju potovalnih
navad, urejanja prometa in javnih površin, zagotoviti optimalne pogoje za pešce in
kolesarje ter posledično dvigniti kakovost bivanja.
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11.7 Ukrepi na področju ozaveščanja, izobraževanja in obveščanja
Eden od investicijsko manj zahtevnih ukrepov, ki ima lahko velik učinek na ravnanje z
energijo med občani, je program osveščanja, izobraževanja in informiranja. Projekt
informiranja in osveščanja javnosti naj bo zastavljen tako, da bo dosegel prav vse
skupine porabnikov energije v občini.
11.7.1 Promoviranje učinkovite rabe energije in OVE
Ukrep zajema periodično objavljanje koristnih informacij in primerov dobre prakse v
gospodinjstvih iz bližnje in daljne okolice. Občina Juršinci izdaja več krat na leto
uradno glasilo občine »Juršinske novice«, ki je predstavljeno na spletni strani občine.
Lokalni energetski manager pripravi ustrezne vsebine o URE in jih objavi v glasilu. Te
vsebine so:
➢ ukrepi URE in OVE v gospodinjstvih;
➢ nasveti za prihranke energije in stroškov;
➢ novice o javnih razpisih za občane za sofinanciranje ukrepov URE in OVE, ki
jih ponuja Eko sklad.
V nadaljevanju navajamo še nekaj ostalih možnih aktivnosti, ki bi pripomogle k
večjemu ozaveščanju in izobraževanju občanov in sicer:
➢ redno poročanje o izvedenih ukrepih in njihovih učinkih v medijih, ki so
dostopni čim večjemu številu občanov;
➢ organizacija delavnic, okroglih miz, predstavitev na temo URE in OVE za širšo
javnost:
➢ organizacija seminarjev za ravnatelje šol in vrtcev na temo URE;
➢ organizacija ogledov primerov dobrih praks na terenu;
➢ organizacija seminarjev na temo URE za predstavnike večjih podjetij.
11.7.2 Energetsko svetovanje - ENSVET
Ensvet so energetsko svetovalne pisarne namenjene občanom. Kot občani se lahko
v izbrani lokalni pisarni naročijo na brezplačno energetsko svetovanje v
okviru mreže Ensvet, ki nudi individualno in neodvisno energetsko svetovanje ter
informacijske izobraževalne in ozaveščevalne aktivnosti občanom v lokalnem okolju.
V pisarnah mreže ENSVET delujejo usposobljeni neodvisni energetski svetovalci. Z
brezplačnimi nasveti in razgovori pomagajo pri izboru, načrtovanju in uresničevanju
investicijskih ukrepov učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov v
stanovanjskih stavbah. Svetovanje povečuje energetsko ozaveščenost občanov,
povečuje prihranke energije in zmanjšuje emisije toplogrednih plinov in s tem olajšuje
uresničevanje nekaterih ukrepov in programov energetske politike. Pisarne Ensvet se
nahajajo v večjih krajih po vsej Sloveniji, kot kaže slika 11.3.
V občini Juršinci svoje energetsko svetovalne pisarne nimajo. Najbližja energetsko
svetovalna pisarna je na Ptuju, Mestni trg 1, ki je odprta vsak ponedeljek od 16:00 do
18:00 ure.
Predlagamo objavo kontaktnih podatkov o delovanju mreže ENSVET na spletni strani
občine.
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Slika 11.3: Lokacije svetovalnih pisarn ENSVET (Vir: Ekosklad.si).
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12 PROGRAM IZVAJANJA LOKALNEGA ENERGETSKEGA
KONCEPTA
12.1 Nabor ukrepov URE in OVE
V nabor ukrepov so vključene aktivnosti, ki so razdeljene na področja energetskega
upravljanja, energetske učinkovitosti in izrabe obnovljivih energijskih virov. Nabor
ukrepov je prikazan v preglednici 12.1.
Preglednica 12.1: Nabor ukrepov po področjih.
ENERGETSKO UPRAVLJENJE OBČINE JURŠINCI
01. Izdelava lokalnega energetskega koncepta Občine Juršinci
Nosilec: Občina Juršinci.
Odgovorni: Občinska uprava, občinski svet.
Rok izvedbe: 2020.
Pričakovani dosežki: Sprejet LEK občine Juršinci.
Celotna vrednost projekta: 4.760 EUR brez DDV.
Financiranje, ki ga zagotavlja občina: 4.760 EUR brez DDV.
Drugi viri financiranja: Ne.
Opredelitev kazalnika za merjenje uspešnosti izvajanja ukrepa: Da/ne.

02. Imenovanje energetskega upravitelja občine za izvajanje LEK-a
Nosilec: Občina Juršinci.
Odgovorni: Občinska uprava, občinski svet.
Rok izvedbe: Podpisana pogodba za nedoločen čas..
Pričakovani dosežki: Imenovan energetski upravitelj občine.
Celotna vrednost projekta: 3.000 EUR brez DDV.
Financiranje, ki ga zagotavlja občina: 3.000 EUR brez DDV.
Drugi viri financiranja: Ne.
Opredelitev kazalnika za merjenje uspešnosti izvajanja ukrepa: Da/ne.
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03. Izvajanje energetskega knjigovodstva v javnih stavbah
Nosilec: Občina Juršinci.
Odgovorni: Energetski upravitelj, Občina Juršinci.
Rok izvedbe: Se izvaja kontinuirano.
Pričakovani dosežki: Izvajanje energetskega knjigovodstva v štirih javnih
stavbah in redno spremljanje rabe energije v stavbah.
Celotna vrednost projekta: V okviru energetskega upravljanja.
Financiranje, ki ga zagotavlja občina: 100 %.
Drugi viri financiranja: Ne.
Opredelitev kazalnika za merjenje uspešnosti izvajanja ukrepa: Število javnih
stavb z uvedenim energetskim knjigovodstvom.
04. Poročanje o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta LEK-a in o njihovih
učinkih
Nosilec: Občina Juršinci.
Odgovorni: Energetski upravitelj, Občina Juršinci.
Rok izvedbe: Kontinuirano do konca meseca marca v tekočem letu.
Pričakovani dosežki: Izdelana letna poročila za potrebe Ministrstva za infrastrukturo
in za potrebe občine Juršinci.
Celotna vrednost projekta: V okviru energetskega upravljanja.
Financiranje, ki ga zagotavlja občina: 100 %.
Drugi viri financiranja: Ne.
Opredelitev kazalnika za merjenje uspešnosti izvajanja ukrepa: Da/ne.
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05. Spremljanje razpisov in priprava vlog za subvencioniranje in izvedbo
projektov in ukrepov s področja URE in OVE
Nosilec: Občina Juršinci
Odgovorni: Občina Juršinci, energetski upravitelj.
Rok izvedbe: Kontinuirano.
Pričakovani dosežki: Redno spremljanje napovedi in izdanih domačih in EU
razpisov, vključevanje občine Juršinci v EU razpise s področja energetike in
priprava potrebne dokumentacije ter vlog za sredstva.
Celotna vrednost projekta: V okviru energetskega upravljanja.
Financiranje, ki ga zagotavlja občina: 100 % EUR.
Drugi viri financiranja: Ne.
Opredelitev kazalnika za merjenje uspešnosti izvajanja ukrepa: Višina
pridobljenih nepovratni sredstev.

06. Motiviranje in ozaveščanje občanov za ukrepe URE in OVE ter
informiranje o subvencijah
Nosilec: Občina Juršinci.
Odgovorni: Energetski upravitelj, ENSVET svetovalci, Občina Juršinci.
Rok izvedbe: Se izvaja kontinuirano.
Pričakovani dosežki: Povečanje deleža ogrevanja občanov na OVE in večja
energetska učinkovitost stavb.
Celotna vrednost projekta: 500 EUR brez DDV.
Financiranje, ki ga zagotavlja občina: 0 EUR.
Drugi viri financiranja: Eko sklad.
Opredelitev kazalnika za merjenje uspešnosti izvajanja ukrepa: Da/ne.

110

Lokalni energetski koncept Občine Juršinci

07. Promoviranje uporabe električnih vozil ter izgradnja polnilnice
Nosilec: Občina Juršinci.
Odgovorni: Energetski upravitelj, Občina Juršinci
Rok izvedbe: 2022 - 2026
Pričakovani dosežki: Vzpodbujanje prebivalstva za nakup električnih vozil, število
električnih vozil v občini, število polnilnic.
Celotna vrednost projekta: 5.500 EUR brez DDV.
Financiranje, ki ga zagotavlja občina: 5.500 EUR brez DDV
Drugi viri financiranja: Ponudniki električnih vozil, Eko sklad, MZI,EU sredstva
Opredelitev kazalnika za merjenje uspešnosti izvajanja ukrepa: Število promocij
in pogostost uporabe polnilnic.

ENERGETSKA PRENOVA JAVNIH STAVB
08. Izdelava razširjenega energetskega pregleda Zdravstvenega doma
Nosilec: Občina Juršinci.
Odgovorni: Občina Juršinci, Energetski upravitelj.
Rok izvedbe: 2024.
Pričakovani dosežki: Izdelani REP, kar bo osnova za pripravo izvedbe energetske
prenove stavbe.
Celotna vrednost projekta: 3.000 EUR brez DDV.
Financiranje, ki ga zagotavlja občina: 100 %.
Drugi viri financiranja: Ne.
Opredelitev kazalnika za merjenje uspešnosti izvajanja ukrepa: Število
izdelanih razširjenih energetskih pregledov.
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09. Izdelava načrta energetske prenove Zdravstvenega doma z uvajanjem URE
in OVE ter izdelava projektne in investicijske dokumentacije
Nosilec: Občina Juršinci.
Odgovorni: Energetski upravitelj, Občina Juršinci, zunanji izvajalci.
Rok izvedbe: 2025 - 2026
Pričakovani dosežki: Izdelana projektna in investicijska dokumentacija skladno z
navodili in tehničnimi usmeritvami MZI za energetsko prenovo javnih stavb.
Celotna vrednost projekta: 4.000 EUR brez DDV.
Financiranje, ki ga zagotavlja občina: 4.000 EUR brez DDV.
Drugi viri financiranja: Ne.
Opredelitev kazalnika za merjenje uspešnosti izvajanja ukrepa: Število izdelanih
načrtov energetskih prenov.

10. Izvedba ukrepov učinkovite rabe energije in povečanje deleža OVE v
javnih stavbah.
Nosilec: Občina Juršinci.
Odgovorni: Občina Juršinci, zunanji izvajalec.
Rok izvedbe: 2026 - 2027.
Pričakovani dosežki: Prihranek energije in povečanje deleža OVE
Celotna vrednost projekta: 250.000 EUR brez DDV
Financiranje, ki ga zagotavlja občina: odvisno od modela financiranja.
Drugi viri financiranja: MZI, Eko sklad, kohezijska sredstva, javno zasebni partnerji,
Opredelitev kazalnika za merjenje uspešnosti izvajanja ukrepa: Število izvedenih
energetskih prenov, delež znižanja porabe energije in povečanja OVE.
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11. Zamenjava sijalk javne razsvetljave
Nosilec: Občina Juršinci.
Odgovorni: Energetski upravitelj, Občina Juršinci, zunanji izvajalec.
Rok izvedbe: 2021 - 2022.
Pričakovani dosežki: Stanje javne razsvetljave v skladu z Uredbo o mejnih
vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja
Celotna vrednost projekta: 13.600 EUR brez DDV.
Financiranje, ki ga zagotavlja občina: 100 %.
Drugi viri financiranja: Ne.
Opredelitev kazalnika za merjenje uspešnosti izvajanja ukrepa: Delež
znižanja rabe energije, specifična letna raba energije na prebivalca.

UKREPI TRAJNOSTNE MOBILNOSTI
12. Izdelava Celostne prometne strategije
Nosilec: Občina Juršinci.
Odgovorni: Energetski upravitelj, Občina Juršinci, zunanji izvajalec.
Rok izvedbe: 2022
Pričakovani dosežki: Izdelana prometna strategija, ki bo služila kot osnova za
načrtovanje trajnostne mobilnosti v občini.
Celotna vrednost projekta: 3.000 EUR brez DDV.
Financiranje, ki ga zagotavlja občina: 100 %.
Drugi viri financiranja: Ne.
Opredelitev kazalnika za merjenje uspešnosti izvajanja ukrepa: Da/ne.

113

Lokalni energetski koncept Občine Juršinci

13. Razvoj trajnostne mobilnosti z izgradnjo kolesarskih cest in površin za
pešce
Nosilec: Občina Juršinci.
Odgovorni: Energetski upravitelj, Občina Juršinci, zunanji izvajalec.
Rok izvedbe: 2022 - 2030.
Pričakovani dosežki: Razvijanje trajnostne mobilnosti v občini.
Celotna vrednost projekta: ni določen.
Financiranje, ki ga zagotavlja občina: 100 %.
Drugi viri financiranja: Ne.
Opredelitev kazalnika za merjenje uspešnosti izvajanja ukrepa: Število
kolesarskih poti in površin za pešce.

IZRABA LOKALNIH OBNOVLJIVIH VIROV ENERGIJE
14. Postavitev sončne elektrarne na streho Osnovne šole Juršinci
Nosilec: Občina Juršinci.
Odgovorni: Energetski upravitelj, Občina Juršinci, zunanji izvajalec.
Rok izvedbe: 2024 - 2030.
Pričakovani dosežki: Povečanje deleža izrabe OVE.
Celotna vrednost projekta: 70.000 EUR brez DDV.
Financiranje, ki ga zagotavlja občina: 70 %.
Drugi viri financiranja: Eko sklad.
Opredelitev kazalnika za merjenje uspešnosti izvajanja ukrepa: Količina
proizvedene električne energije.
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12.2 Akcijski plan lokalnega energetskega koncepta
Akcijski plan predstavlja okvirno časovno razporeditev izvajanja ukrepov za obdobje
desetih let. Dejansko izvajanje programa aktivnosti bo potekalo v skladu s
proračunskimi možnostmi občine in v skladu z razpoložljivimi sredstvi
subvencioniranja posameznih predlogov ukrepov. Akcijski plan lokalnega
energetskega koncepta je prikazan v preglednici 12.2.
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Preglednica 12.2: Akcijski plan izvedbe ukrepov.

ROK IZVEDBE
AKTIVNOSTI
2020

2021

2022

Izdelava lokalnega energetskega koncepta Občine
Juršinci
Imenovanje energetskega upravitelja
LEK-a
Izvajanje
stavbah

energetskega

za izvajanje

knjigovodstva

v

javnih

Poročanje o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta
LEK-a in o njihovih učinkih
Spremljanje razpisov in priprava vlog za
subvencioniranje in izvedbo projektov in ukrepov s
področja URE in OVE
Motiviranje in ozaveščanje občanov za ukrepe URE
in OVE ter informiranje o subvencijah
Promoviranje uporabe električnih vozil ter izgradnja
polnilnice
Razvoj trajnostne mobilnosti z izgradnjo kolesarskih
cest in površin za pešce
Izdelava
Juršinci

Celostne

prometne

strategije

občine

C

Izdelava razširjenega energetskega pregleda javnih
stavb (Zdravstveni dom)
Izdelava načrta energetske prenove Zdravstvenega
doma z uvajanjem OVE in URE ter izdelava
projektne in investicijske dokumentacije
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2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030
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Izvedba ukrepov za znižanje rabe energije in
povečanje deleža OVE v ostalih javnih stavbah
(razsvetljava, menjava vira ogrevanja)
Zamenjava sijalk javne razsvetljave
Postavitev sončne elektrarne na streho osnovne šole
Juršinci
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12.3 Finančni načrt izvedbe ukrepov
V preglednici 12.3 in 12.4 je podan okvirni predlog strukture financiranja
posameznih ukrepov. Vse cene so brez DDV.
Preglednica 12.3: Finančni načrt izvedbe ukrepov za obdobje 2020 – 2030.
Vrednost Financiranje s
Drugi viri
Predlog ukrepa
projekta
strani občine financiranja
(EUR)
(EUR)
(EUR)
LETO 2020
1

Izdelava lokalnega energetskega koncepta Občine
Juršinci

4.760

4.760

0

3.000

3.000

0

3.000

3.000

0

4.000

4.000

0

LETO 2022
3

Izdelava Celostne prometne strategije
LETO 2024

4

Izdelava razširjenega energetskega pregleda
Zdravstvenega doma

Aktivnosti, ki se izvajajo več let
5

Izdelava načrta energetske prenove javnih stavb z
uvajanjem URE in OVE ter izdelava projektne in
investicijske dokumentacije

6

Izvedba ukrepov za znižanje rabe energije in povečanje
deleža OVE v javnih stavbah

250.000

ni določeno

ni določeno

7

Zamenjava sijalk javne razsvetljave

13.600

13.600

0

8

Postavitev sončne elektrarne na streho Osnovne šole
Juršinci

70.000

49.000

21.000

9

Promoviranje uporabe električnih vozil ter izgradnja
polnilnice

5.500

ni določeno

ni določeno

Aktivnostim ki se izvajajo kontinuirano za čas veljavnosti LEK-a
10 Imenovanje energetskega upravitelja za izvajanje LEK-a

30.000

30.000

0

11 Izvajanje energetskega knjigovodstva v javnih stavbah

V okviru energetskega upravljanja

12 Poročanje o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta LEK
in o njihovih učinkih
13 Motiviranje in ozaveščanje občanov za ukrepe URE in
OVE ter informiranje o subvencijah
Spremljanje
razpisov
in
priprava
vlog
za
14
subvencioniranje in izvedbo projektov in ukrepov s
področja URE in OVE
SKUPAJ

V okviru energetskega upravljanja
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5.000

5.000

0

V okviru energetskega upravljanja
388.860

ni določeno

ni določeno
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Preglednica 12.4: Finančni načrt izvedbe ukrepov za obdobje 2020 – 2030.

Leto

Vrednost
projekta
(EUR)

2020

4.760

4.760

0

2022

3.000

3.000

0

2024

3.000

3.000

0

Aktivnosti, ki se izvajajo več let

343.100

ni določeno

ni določeno

Aktivnosti, ki se izvajajo
kontinuirano

35.000

35.000

0

Skupaj

388.860

ni določeno

ni določeno
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Financiranje s Drugi viri
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(EUR)
(EUR)
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13 NAPOTKI ZA IZVAJANJE LOKALNEGA
ENERGETSKEGA KONCEPTA
13.1 Nosilci izvajanja energetskega koncepta
Lokalni energetski koncept je po sprejetju na občinskem svetu Občine Juršinci
zavezujoč dokument na področju načrtovanja, rabe, upravljanja energije ter
planiranja in izvedbe investicij v javnem in tudi privatnem sektorju (npr. pri projektnih
pogojih vezave na javno infrastrukturo). To pomeni, da je občina dolžna izvajati
ukrepe navedene v akcijskem planu, ter upoštevati napotke iz LEK pri razvoju
energetske oskrbe in rabe energije občine. Ob tem mora lokalna skupnost po
sprejetju LEK imenovati energetskega upravitelja občine, ki enkrat letno pripravi
poročilo o izvajanju ukrepov iz akcijskega načrta in ga posreduje Ministrstvu za
infrastrukturo. Rezultate izvajanja LEK ter posamezne zaključene projekte iz
akcijskega načrta je potrebno javno promovirati, objaviti v lokalnih medijih ter po
možnosti, če je to smiselno, izdelati informacijske brošure. Najboljši način
informiranja občanov je objava teh informacij v lokalnem občinskem glasilu, ki ga
prejme vsako gospodinjstvo ter vsi pravni subjekti v občini. Za sistematično in
sprotno izvajanje ukrepov je potrebno spremljanje doseženih rezultatov, ter
vzpostavitev stalne kontrole uspešnosti.

13.2 Napotki glede pridobivanja finančnih virov za izvajanje
ukrepov
Državne institucije podpirajo sofinanciranje na področju ukrepov učinkovite rabe
energije in na področju obnovljivih virov energije. Vse možnosti pridobivanja
sredstev, tako subvencioniranja, kot kreditiranja so podrobneje opisana v poglavju
14. Preostala sredstva bo občina planirala v lastnem proračunu in pridobivala v
okviru javno zasebnih partnerstev.

13.3 Napotki glede spremljanja izvajanja LEK
Občina imenuje lokalnega energetskega upravitelja, ki je zadolžen za izvajanje in
spremljanje ter vrednotenje rezultatov izvajanja LEK. Za področje Občine Juršinci bo
te naloge prevzela LEA Spodnje Podravje. LEA Spodnje Podravje bo sistematsko
spremljala izvajanje LEK, vrednotila rezultate in poročala ministrstvu. V ta namen bo
LEA Spodnje Podravje izvajala naslednje aktivnosti:
Izvajala analizo učinkov vsakega izvedenega ukrepa. Pred izvedbo
posameznega projekta bomo opredelili predvidene učinke projekta (prihranke,
povečanje izrabe OVE, znižanje emisij, povečanje stopnje varstva okolja, vpliv
na energetsko bilanco ipd.), po izvedbi posameznega projekta bomo izvedli
potrebne meritve in zbrali podatke ter dejanske rezultate primerjali z
načrtovanimi.
➢ Enkrat letno pripravi poročilo o izvajanju akcijskega plana lokalnega
energetskega koncepta. V poročilu morajo biti opisani vsi posegi na področju
učinkovite rabe energije in izrabe obnovljivih virov energije, ki so (ali niso)
➢
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posledica izvajanja energetskega koncepta. Le s sprotnim spremljanjem
doseženih rezultatov bo občina lahko na tekočem z uspešnostjo izvajanja
posameznih projektov, prav tako pa bo na ta način lahko tudi spremljala
učinke izvedbe projektov in ukrepov.
➢ Redno spremljala razpoložljivost virov za (so)financiranje predlaganih
ukrepov.

13.4 Napotki za vključevanje ukrepov LEK v OPN
V OPN je potrebno upoštevati zahteve veljavne zakonodaje in predpisov o energetski
učinkovitosti, trajnostni rabi neobnovljivih virov, uvajanju obnovljivih virov energije ter
zniževanju vplivov na okolje tako na področju razvoja gospodarske javne
infrastrukture, gradnje, prenov kot tudi pri razvoju turizma ter prometa. Urbanistično
načrtovanje in arhitekturno oblikovanje naj zagotavlja učinkovito rabo in upravljanje z
energijo, uporabo obnovljivih virov energije in trajnostno gradnjo z namenom znižati
rabo energije na eni strani in povečati samo energetsko oskrbo po drugi strani. V
OPN je potrebno prednostno obravnavati zahteve energetske učinkovitosti in
uvajanja OVE. OPN naj ne omejuje vgradnje fotovoltaičnih sistemov in SSE na
strehe objektov in z določeno stopnjo previdnosti na degradirana območja. Uporaba
lesne biomase in bioplina za proizvodnjo toplotne in/ali električne energije naj ima
prednost prede drugimi viri inj ne sme biti omejevana. Drugi načini za črpanje
energije iz okolja ali podtalja naj bodo omogočeni ob upoštevanju veljavne
zakonodaje.
Pri novogradnjah in prenovah vseh vrst stavb je potrebno zagotoviti vsaj 25 % delež
obnovljivih virov energije (lesno biomaso, sončno, geotermalno energijo,...) za
ogrevanje prostorov in sanitarne vode ter proizvodnjo električne energije. Dosledno
je potrebno upoštevati novi Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah (Ur. l. RS, št.
52/10), podpirati je potrebno gradnjo nizko energijskih in pasivnih stavb. Nakloni
streh in orientiranost v prostoru naj bosta primerni za namestitev sprejemnikov
sončne energije in fotovoltaičnih elektrarn. Obnovljivi viri energije naj imajo prednost
pred neobnovljivimi viri.
Pri načrtovanju in izvedbi poslovnih industrijskih in obrtnih con je smiselno proučiti
možnosti skupnih kotlovnic na lesno biomaso ali druge obnovljive vire energije kot
npr. geotermalno in sončno energijo.
Dopolnilne dejavnosti kmetij na področju trajnostne energije pomeni dodatno
proizvodnjo lesne biomase (lesnih sekancev) in proizvodnjo električne energije s
fotovoltaičnimi sistemi.
Pojavljajo se tudi nove tehnologije, kot so npr. mikro-soproizvodnja električne in
toplotne energije v gospodinjstvih, mikro bioplinarne ipd., katere bi tudi lahko
prispevale k energetski neodvisnosti občine.
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14. ANALIZA MOŽNEGA FINANCIRANJA UKREPOV
14.1 Sofinanciranje iz državnih in EU sredstev
Republika Slovenija v okviru pristojnih ministrstev in Evropska unija s svojimi skladi,
programi in razpisi podeljujeta nepovratna sredstva, katerih namen je izvedba
projektov in dejavnosti v skladu s strateškimi usmeritvami EU na področju energetike.
Za financiranje iz EU je značilno, da projekti niso nikoli financirani v celoti, da
sredstva niso nikoli podeljena za nazaj in da podeljena sredstva ne predstavljajo
dobička koristniku.
14.1.1 Možni viri financiranja v obdobju 2020−2030:
✓ Prispevki in dodatki, ki jih plačujejo odjemalci energije na podlagi EZ-1;
✓ Sredstva investicijskih in strukturnih skladov EU v finančni perspektivi 2021 –
2027. Za obdobje 2021–2027 je vlada sprejela enoten Operativni program za
črpanje vseh treh skladov evropske kohezijske politike – Evropskega sklada
za regionalni razvoj, Evropskega socialnega sklada in Kohezijskega sklada.
✓ Sredstva sklada za podnebne spremembe, ki so namenska proračunska
sredstva, prihodki sklada so prihodki od prodaje emisijskih kuponov na dražbi
in so odvisni od tržne cene emisijskih kuponov na evropskem trgu. Večina
sredstev podnebnega sklada je dodeljena ukrepom za spodbujanje učinkovite
rabe energije, za izboljšanje kakovosti zraka, za spodbujanje obnovljivih virov
energije in za spodbujanje nakupa novih okolju prijaznih vozil v javnem
potniškem prometu.
✓ Sredstva drugih programov EU v finančni perspektivi 2021 – 2027 so
usmerjena v doseganje ciljev podnebno-energetskega paketa. To so zlasti
programi: Horizont 2020 – okvirni program EU za raziskave in inovacije,
program LIFE za okolje in podnebne aktivnosti, programi teritorialnega
sodelovanja, financirani iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, Program
razvoja podeželja RS za obdobje od 2021, itd.
14.1.2 Viri sredstev za tehnično pomoč
ELENA (European Local Energy Assistance/Evropska pomoč za lokalno energetiko)
je tehnična pomoč za pripravo investicijskih projektov in se financira iz programa
Evropske komisije Obzorje 2020. Pokriva do 90 % stroškov tehnične podpore
potrebne za pripravo investicijskih programov URE in OVE. Upravičeni stroški
vključujejo študije izvedljivosti, študije trga, energetske preglede, pripravo javnega
razpisa ipd. Pomoč, ki jo nudi ELENA pomaga pri ustvarjanju učinkovitega
poslovnega in tehničnega načrta, ki posledično pritegnejo financiranje zasebnih bank
in drugih virov, vključno z EIB. Aktivnosti lahko vključujejo energetske obnove in
uvajanje OVE v javne in zasebne stavbe, učinkovite sisteme daljinskega ogrevanja in
hlajenja in inovativne, trajnostne in okolju prijazne transportne sisteme. Gre za tri
oblike pomoči, s katerim upravljajo različne institucije: EIB-ELENA, KfW-ELENA in
CEB-ELENA.

122

Lokalni energetski koncept Občine Juršinci

14.1.3 Energetsko pogodbeništvo
Energetsko pogodbeništvo omogoča doseganje večjih učinkov z omejenimi
javnofinančnimi sredstvi. V okviru prednostne naložbe Trajnostna energija
Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 –
2020 se bo zaradi doseganja čim večjih učinkov in zagotavljanja čim večjih finančnih
vzvodov horizontalno razvijal sistem energetskega pogodbeništva oziroma
pogodbene oskrbe z energijo in pogodbenega zagotavljanja prihranka energije,
predvsem v javnem sektorju, kolikor bo to upravičeno, v sektorju gospodinjstev pa
predvsem preko demonstracijskih projektov. Na državnem nivoju je načrtovan razvoj
pravnega in institucionalnega okvira ter razvoj in vzpostavitev finančne sheme, ki bi
spodbudila vključitev poslovnih bank v financiranje tovrstnih projektov javnozasebnega partnerstva. Pri tem bo ključno sodelovanje ministrstva, pristojnega za
finance.
14.1.4 Ekosklad - Slovenski okoljski javni sklad
Slovenski okoljski javni sklad je bil ustanovljen z namenom sofinanciranja naložb na
področju varstva okolja, skladno z nacionalnim programov varstva okolja in skupno
okoljsko podnebno politiko Evropske unije. Sklad dodeljuje sredstva na podlagi javnih
razpisov tako občanom kot pravnim osebam in samostojnim podjetnikom. Poleg
kreditov Sklad izvaja tudi program dodeljevanja nepovratnih finančnih spodbud
občanom za ukrepe na področju učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov
energije.

14.2

Podpore proizvodnji
napravah na OVE

električne

energije

v

proizvodnih

V skladu s 372. členom Energetskega zakona se proizvajalcem za elektriko,
proizvedeno iz obnovljivih virov energije (OVE) in v soproizvodnji elektrike in toplote z
visokim izkoristkom (SPTE), lahko dodelijo podpore, če stroški proizvodnje elektrike v
teh napravah, vključno z normalnim tržnim donosom na vložena sredstva, presegajo
ceno, ki jo je za tovrstno elektriko mogoče doseči na trgu.
Podpora za elektriko, proizvedeno iz OVE in SPTE, predstavlja državno pomoč v
smislu prve alineje 2. člena Zakona o spremljanju državnih pomoči, ki jo je pred
izvajanjem treba priglasiti Evropski komisiji.
Podporna shema za elektriko, proizvedeno iz OVE in SPTE, je bila uveljavljena
z Energetskim zakonom leta 2009 in leta 2014 spremenjena v EZ-1 z uvedbo:
•

•

konkurenčnega postopka izbire upravičencev do podpore (namesto dotedanje
avtomatske upravičenosti vseh investitorjev), ki se izvede v okviru javnega
poziva investitorjem za prijavo projektov proizvodnih naprav OVE in SPTE;
omejitve obsega finančnih sredstev, ki se na letnem nivoju dodatno namenijo
za podpore;
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•

•

nižjih pragov nazivne električne moči proizvodnih naprav (10 MW za
proizvodne naprave OVE, z izjemo vetra (50 MW) in 20 MW za proizvodne
naprave SPTE) in
možnosti dodelitve podpore za elektriko, proizvedeno v že amortiziranih
napravah na lesno biomaso, če zaradi tržne cene lesne biomase proizvodni
stroški proizvodnje v teh napravah presegajo tržno ceno elektrike.

Po potrditvi priglašenih sprememb s strani Evropske komisije je Vlada RS 26. 11.
2016 uveljavila Uredbo o podporah elektriki, proizvedeni iz obnovljivih virov energije
in v soproizvodnji toplote in elektrike z visokim izkoristkom (v nadaljevanju uredba), ki
podrobneje opredeljuje izvajanje podporne sheme: izvedbo javnega poziva
investitorjem k prijavi projektov za proizvodne naprave OVE in SPTE, izbor projektov
za vstop v podporno shemo, dodelitev podpor, trajnostne kriterije proizvodnje
elektrike iz OVE in SPTE ter druge posebne pogoje, ki jih proizvajalci s prijavljenimi
projekti morajo izpolniti za uspešno prijavo na poziv oziroma za pridobitev podpore.
Javni poziv k prijavi projektov proizvodnih naprav za proizvodnjo elektrike iz
OVE in v SPTE
Agencija je s 373. členom EZ-1 obvezana vsako leto objaviti javni poziv investitorjem
k prijavi projektov proizvodnih naprav OVE in SPTE za vstop v podporno shemo.
Javne pozive agencija izvede v dvokrožnem konkurenčnem postopku, v okviru
finančnih sredstev, opredeljenih v Energetskih bilancah RS za posamezno leto.
Investitorji v prijavljenih projektih proizvodnih naprav OVE in SPTE ponudijo ceno
elektrike proizvodne naprave, določeno skladno z Metodologijo določanja podpor
električni energiji, proizvedeni iz obnovljivih virov energije in v soproizvodnji toplote in
električne energije z visokim izkoristkom, v okviru katere bodo lahko poslovno
uspešno proizvajali elektriko. Prijavljen projekt je vključen v postopek konkurenčne
izbire, če ponujena cena elektrike proizvodne naprave ne presega zgornjih
referenčnih cen elektrike, določenih kot referenčnih stroškov proizvodnje elektrike, ki
jih določi agencija pred objavo vsakega poziva, glede na tehnološke in ekonomske
parametre posameznih tehnologij in nazivnih moči proizvodnih naprav.
Izbira projektov, ki jih investitorji prijavijo, je izvedena po naslednjih merilih:
•

•

•
•

dovoljenem povečanju obsega sredstev za podpore v naslednjem letu, ki ga
na podlagi 25. člena EZ-1 predhodno določi vlada ob sprejemu letnih
energetskih bilanc;
skladnosti projekta z načrtom delovanja podporne sheme za doseganje ciljev
iz akcijskega načrta za izrabo obnovljive energije in akcijskega načrta za
energetsko učinkovitost pri razvrščanju tehnologij;
zagotovljenosti dela potrebnih sredstev iz razpisov za podeljevanje evropskih
sredstev in
ponujene cene elektrike proizvodne naprave, ki predstavlja ključno
konkurenčno merilo izbire prijavljenega projekta.

Za izbrane projekte proizvodnih naprav OVE in SPTE agencija investitorjem izda
sklepe o potrditvi projekta, ki s tem izpolnijo prvi pogoj za možnost pridobitve
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podpore. Glavne sestavine sklepa so: opis proizvodne naprave, cena elektrike
proizvodne naprave, razdeljena na nespremenljivi in spremenljivi del ter predvideni
rok za pridobitev deklaracije. Investitorji morajo projekt izvesti v treh letih od do izdaje
sklepa in v tem roku pridobiti tudi deklaracijo za proizvodno napravo, sicer veljavnost
sklepa preneha. Za projekte, katerih objekti se po predpisih o graditvi objektov
uvrščajo med zahtevne objekte, lahko investitor agencijo že v prijavi na javni poziv
zaprosi za daljši rok za pridobitev deklaracije za proizvodno napravo, ki pa ne sme
biti daljši od pet let.
Postopek pridobitve podpore
Investitorji, ki pridobijo sklep o izboru projekta proizvodne naprave v skladu s 373.
členom EZ-1 in projekt tehnološko izvedejo tako, kot izhaja iz sklepa, ter pridobijo
deklaracijo za to proizvodno napravo, lahko podajo vlogo za pridobitev podpore z
obrazcem – Obrazec vloge za pridobitev odločbe o dodelitvi podpore (vstop v
podporno shemo na podlagi sklepa o izbiri projekta – 373. člen EZ-1).
Investitorju je podporo v okviru ponujene cene elektrike proizvodne naprave,
določene v sklepu o potrditvi projekta, možno dodeliti v upravnem postopku, če
izpolni naslednje zahteve:
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

razpolaga z veljavnim sklepom o izbiri projekta;
je proizvodno napravo izvedel skladno s prijavljenim projektom, za katerega je
bil izdan sklep;
je izkazal vrednost izvedbe proizvodne naprave;
pri proizvodnji elektrike izpolnjuje trajnostne kriterije iz uredbe;
se pri proizvodnji elektrike zagotavlja za tehnologijo predpisan izkoristek;
v vlogi izkaže, da pri proizvodnji elektrike v proizvodni napravi SPTE na fosilni
energent ne presega specifičnega izpusta 600 kg CO2/MWh;
se v vlogi izjasni, da ni prejel drugih subvencij za isti projekt oziroma jih
izkaže, če jih je prejel;
so na proizvodni napravi vgrajene merilne in registrirne naprave skladno z
uredbo, ki določa pogoje za merilne in registrirne naprave za proizvodne
naprave, ki prejemajo potrdila o izvoru, za izvajanje meritev na proizvodnih
napravah in dokazovanje doseganja predpisanih izkoristkov;
je v vlogi navedena vrsta podpore;
so v vlogi navedeni podatki, potrebni za sklenitev pogodbe o zagotavljanju
podpore.

Proizvajalci, ki elektriko proizvajajo v proizvodnih napravah, ki izpolnjujejo pogoj iz
prvega odstavka 535. člena EZ-1 (distribucija elektrike, proizvedene v proizvodni
napravi, omogočena pred 22. 9. 2014), lahko ob izpolnitvi pogojev za dodelitev
podpore (372. člen EZ-1 in uredba o podporah) pridobijo podporo brez sklepa o izbiri
projekta.
Po dokončnosti odločbe o dodelitvi podpore upravičenec sklene pogodbo o
zagotavljanju podpore s Centrom za podpore.
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Podpore se izvajajo kot:
•

•

zagotovljen odkup električne energije, dobavljene v javno omrežje in prevzete
s strani Centra za podpore (za proizvodne naprave z nazivno močjo do največ
500 kW) oz.
finančna pomoč za tekoče poslovanje za vso neto proizvedeno električno
energijo, ki jo proizvajalci prodajo na trgu ali porabijo za lastni odjem (obvezna
za proizvodne naprave z nazivno močjo nad 500 kW).
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https://www.energetika-portal.si/
http://www.engis.si/
https://www.uradni-list.si/
http://www.jursinci.si/
https://www.stat.si/
https://www.geoprostor.net/piso
https://www.ajpes.si/
http://www.dc.gov.si/ Stetje_prometa
https://www.arso.gov.si/
http://www.ljudmila.org/sef/si/energetika/obnovljivi_viri/geotermalni.htm
https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-okolje-in-prostor/
https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-infrastrukturo/
Arriva Štajerska d.d.
Priročnik za izdelavo LEK-a
Elektro Maribor d.d.
Občina Juršinci
Zavod za gozdove Slovenije
IJS - Inštitut »Jožef Štefan«, Center za energetsko učinkovitost
Geotermalni viri severne in severovzhodne Slovenije, Lapajne
Eko sklad - Slovenski okoljski javni sklad
Energetski zakon EZ-1 (Uradni list RS, št. 17/2014)
Celoviti nacionalni energetski in podnebni načrt Republike Slovenije (NEPN)
Pravilnik o metodologiji in obvezni vsebini lokalnega energetskega koncepta
(Uradni list RS, št. 17/14 in 81/15)
➢ Študija Joanneum Research Graz „Emisijski faktorji in energetskotehnični
parametri za izdelavo energijskih in emisijskih bilanc na področju toplotne
oskrbe
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16 PRILOGE
1. Končna raba energije v lokalni skupnosti
leto LEK

2022

2024

2026

[kWh]/[%]

2028

2030

kWh

%

kWh

%

kWh

%

kWh

%

kWh

%

kWh

%

1. Ogrevanje in hlajenje

12.474.374

68,0

12.312.207

68,0

12.162.515

68,0

12.000.348

67,9

11.838.181

67,9

11.758.326

68,0

2. Električna energija

5.603.025

30,5

5.535.789

30,6

5.468.552

30,6

5.401.316

30,6

5.334.080

30,6

5.270.066

30,5

269.584

1,5

266.888

1,5

264.192

1,5

261.496

1,5

258.800

1,5

256.104

1,5

18.346.983

100

18.114.884

100

17.895.259

100

17.663.160

100

17.431.061

100

17.284.496

100

3. Promet v skladu s členom 3(4)a
4. Raba bruto končne energije

2. Ciljni deleži OVE za leto 2030, ocenjeni deleži OVE ter najnižji zahtevani deleži OVE
za obdobje 2021-2030 za ogrevanje in hlajenje, električno energijo in promet
[%]

Leto LEK

2022

2024

2026

2028

2030

OVE - Ogrevanje in hlajenje

72,6%

74,4%

75,8%

77,6%

79,2%

80,7%

OVE - Električna energija

17,1%

17,3%

17,4%

17,6%

17,8%

18,0%

0,0%

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0%

54,6%

56,6%

57,7%

59,0%

60,2%

61,3%

OVE - Promet
Delež OVE
- iz mehanizma sodelovanja
- presežek za mehanizem sodelovanja
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3. Ocenjeni deleži obnovljivih virov energije v stavbah
[%]

Leto LEK

2022

2024

2026

2028

2030

Stanovanjski sektor

59,1%

60,2%

61,4%

62,5%

63,7%

64,9%

Komercialni sektor

0,0%

0

0

0

0

0,0%

Javni sektor

30,7%

31,2%

31,7%

44,0%

44,8%

45,6%

Industrija

21,3%

21,4%

21,5%

21,6%

21,7%

21,9%

Skupaj

55,7%

56,6%

57,7%

59,2%

60,4%

61,5%

4. Prihranki energije in zmanjšanje TGP
Kazalniki
Zmanjšanje emisij toplogred.plinov
(%)
Prihranek končne energije (MWh)

Ciljni učinki načrtovanih ukrepov do leta 2030
438 ton CO2 oz. 13 %
1.062
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5. Proizvodnja električne energije iz OVE v
samoupravni lokalni skupnosti
leto LEK

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

MW

GWh

MW

GWh

MW

GWh

MW

GWh

MW

GWh

MW

GWh

MW

GWh

MW

GWh

MW

GWh

MW

GWh

MW

GWh

Hidroenergija

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

< 1 MW

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 MW – 10 MW

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

> 10 MW

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Geotermalna
energija

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Sončna energija

0,352

0,37

0,352

0,37

0,352

0,37

0,352

0,37

0,352

0,37

0,352

0,37

0,398

0,426

0,398

0,426 0,398 0,426 0,398 0,426 0,398

0,426

Fotovoltaična

0,352

0,37

0,352

0,37

0,352

0,37

0,352

0,37

0,352

0,37

0,352

0,37

0,398

0,426

0,398

0,426 0,398 0,426 0,398 0,426 0,398

0,426

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Vetrna energija

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Na kopnem

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Na morju

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Biomasa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Trdna

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Bioplin

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Tekoča biogoriva

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,352

0,37

0,352

0,37

0,352

0,37

0,352

0,37

0,352

0,37

0,352

0,37

0,398

0,426

0,398

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Koncentrirana sončna
energija
Energija plimovanja,
valov

SKUPAJ
Od tega SPTE
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0

0

0

0

0

0

0,426
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6. Tehnologije za ogrevanje in hlajenje ocena skupnega prispevka zavezujočim OVE ciljem za l.2030 in okvirne vrednosti za obd. 2021–2030
(MWh)

Leto LEK

2022

2024

2026

2028

2030

Geotermalna energija

0

0

0

0

0

0

Sončna energija

21

27

32

38

46

51

Biomasa

9.063

9.141

9.220

9.336

9.415

9.494

Trdna

9.063

9.141

9.220

9.336

9.415

9.494

Bioplin

0

0

0

0

0

0

Tekoča biogoriva

0

0

0

0

0

0

Obnov. energija iz toplotnih črpalk

84

92

100

107

115

123

Aerotermalna

84

92

100

107

115

123

Geotermalna

0

0

0

0

0

0

Hidrotermalna

0

0

0

0

0

0

SKUPAJ

9.168

9.260

9.352

9.481

9.576

9.668

Ostali viri

0

0

0

0

0

0

Daljinsko ogrevanje

0

0

0

0

0

0

Daljinsko hlajenje

0

0

0

0

0

0
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PREDLOG
Na podlagi 29. člena Energetski zakon (Uradni list RS, št. 60/19 – uradno prečiščeno besedilo,
65/20 in 158/20 – ZURE) in 14. člena Statuta Občine Juršinci (Uradni vestnik Občine Juršinci, št.
5/2017, 3/2020) je Občinski svet Občine Juršinci na …. redni seji dne …… 2021 sprejel

SKLEP
o sprejemu Lokalnega energetskega koncepta

1. člen
Občinski svet Občine Juršinci sprejme Lokalni energetski koncept Občine Juršinci, ki ga je
decembra 2020 izdelala Lokalna energetska agentura Spodnje Podravje, Ptuj.
2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku občine Juršinci.

Številka: 3500-0002/2020-11

Alojz KAUČIČ, župan

V Juršinci, dne 11. 2. 2021

Občina Juršinci
OBRAZLOŽITEV

Občina Juršinci predlaga na podlagi Energetskega zakona (EZ – 1) občinskemu svetu v sprejem
Lokalni energetski koncept občine Juršinci, ki ga je decembra 2020 izdelala Lokalna energetska
agentura, Spodnje Podravje, Ptuj.
Lokalni energetski koncept občine Juršinci je izdelan na podlagi Energetskega zakona EZ-1,
Celovitega nacionalnega energetskega in podnebnega načrta Republike Slovenije (NEPN) in
Pravilnika o metodologiji in obvezni vsebini lokalnega energetskega koncepta.
Energetski koncept lokalne skupnosti oz. občine pomeni dolgoročno načrtovanje razvoja občine
na energetskem in z energijo povezanim okoljskim razvojem. Pomeni, ne samo odločilnega koraka
k pripravi, ampak tudi osnovo za postavitev in izvajanje ustrezne okoljske in energetske politike.
Lokalni energetski koncept (LEK) je torej dokument, ki občino in njene prebivalce usmerja k
sistematskemu oblikovanju in vzdrževanju baz podatkov o porabnikih in rabi energije, uvajanju
ukrepov učinkovite rabe energije (URE), uvajanju obnovljivih virov energije (OVE) in uvajanju
energetskega upravljanja občine.
Občinskemu svetu občine Juršinci predlagamo, da opravi razpravo o Lokalnem energetskem
konceptu Občine Juršinci in sprejme predlagani sklep.

PRILOGA 3: Obrazec letnega poročila
Letno poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta lokalnega energetskega
koncepta in o njihovih učinkih

Samoupravna lokalna skupnost: Občina Juršinci
Kontaktna oseba (ime, priimek, telefon, e-naslov):
Mag. Saša GOLOB HODNIK, tel.: (02) 758 21 42, sasa.g.hodnik@jursinci.si
Leto izdelave lokalnega energetskega koncepta: 2020
Datum poročanja: 12. 03 . 2021

1. Občina Juršinci IMA / NIMA osebo, ki je zadolžena za izvajanje projektov s področja
energetike.
2. Občina Juršinci JE / NI vključena v Lokalno energetsko agencijo.
3. Če JE, v katero? Lokalna energetska agentura Spodnje Podravje
4. V preteklem letu so bile izvedene naslednje aktivnosti s področij:
- učinkovite rabe energije,
- izrabe obnovljivih virov energije ter
- oskrbe z energijo

Izvedena aktivnost

Energetsko upravljanje občine in
energetsko knjigovodstvo

Lokalni energetski koncept občine
Juršinci
Načrt javne razsvetljave občine
Juršinci

1Pri

Investicijska
vrednost oz.
strošek
aktivnosti
3.000,00 EUR
(brez DDV)

5.807,20 EUR
(z DDV)
1.525,00 EUR
(z DDV)

Struktura financiranja
izvedene aktivnosti
glede na vir
financiranja
Lastna sredstva

Lastna sredstva
Lastna sredstva

Učinek aktivnosti1

Občina Juršinci sledi
smernicam energetske
učinkovitosti in razvija,
išče rešitve ter teži k
ukrepom s področja
uporabe obnovljivih
virov energije, in
učinkovite rabe
energije.Izvajalose je
energetsko
knjigovodstvo za 4
javne stavbe.
Sprejet LEK za
obdobje 10 let
Z izdelavo načrta JR
se bo postopoma

ukrepih URE: opredeliti znižanje stroškov.
Pri organizaciji delavnic, okroglih miz, predavanj ipd.: navesti število prisotnih.
Pri ukrepih zamenjave fosilnih goriv za OVE: navesti oceno zmanjšanja emisij ALI navesti letno porabo goriva pred ukrepom (npr.
letna količina porabljenega ELKO) in porabo goriva po ukrepu (količina porabljenih npr. sekancev, pri čemer naj se opredeli tudi
obdobje na katerega se ta količina nanaša).

izvedla zamenjava
svetilk JR in s tem
znižanje rabe
električne energije za
21%.
Izdelava energetskih izkaznic
(Občinska stavba, Zdravstveni
dom, Kulturni center)

672,22 EUR
(z DDV)

Lastna sredstva

(Vpišite tudi morebitne izdelane študije izvedljivosti, investicijske načrte, pridobivanje dokumentacije
ipd. za pripravo izvedbe posameznih projektov).

5. V okviru projekta »Osveščanje in izobraževanje širše javnosti in zaposlenih na
Občini Juršinci na temi učinkovite rabe energije in izrabe obnovljivih virov
energije« smo v preteklem letu izvedli naslednje aktivnosti (navedite):
okvirno število objavljenih člankov v medijih, drugih prispevkov,
število izdelanih in razdeljenih letakov, brošur, drugega promocijskega materiala,
število organiziranih srečanj za širšo javnost in okvirno število udeležencev ter
naslove teh srečanj,
- število in naslove delavnic in drugih srečanj na temo energetike, ki so se jih udeležili
zaposleni občine: Izobraževanje hišnikov v okviru projekta URE in OVE na
Osnovnih šolah.
- druge morebitne aktivnosti :
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
-

6. Za leto 2021 načrtujemo izvedbo naslednjih aktivnosti:
Predvidena aktivnost

Predvidena
investicijska
vrednost oz. strošek
aktivnosti

Predvidena struktura
financiranja aktivnosti
glede na vir
financiranja

Energetsko upravljanje občine in energetsko
knjigovodstvo

3.000,00 EUR (brez
DDV)

Lastna sredstva

(Vpišite tudi morebitne študije izvedljivosti, investicijske načrte, pridobivanje dokumentacije ipd. za
pripravo izvedbe posameznih projektov).

Priloge:
-

Akcijski plan iz Lokalnega energetskega koncepta (samo pri prvem poročanju).
Ostale morebitne priloge.

Številka: 360-0002/2021-1

OBČINA JURŠINCI - ŽUPAN
Juršinci 3 b, 2256 Juršinci
tel.: 02 758 21 41, fax: 02 758 24 61
spletna stran: http://www.jursinci.si, elektronska pošta: obcina.jursinci@jursinci.si

Številka: 360-0002/2020-2
Datum: 22. 3. 2021

OBČINSKI SVET
OBČINE JURŠINCI

ZADEVA: Predlog sklepa za sprejem poročila LEK

Na podlagi 30. člena Statuta Občine Juršinci (Uradni vestnik Občine Juršinci, št. 5/17, 3/20) in 67.
člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Juršinci (Uradni vestnik Občine Juršinci št. 5/17, 3/20),
predlagam Občinskemu svetu Občine Juršinci v obravnavo in sprejem Letno poročilo o izvedenih
ukrepih iz akcijskega načrta lokalnega energetskega koncepta in o njihovih učinkih za leto 2020.

Alojz KAUČIČ
Župan Občine Juršinci

PREDLOG

Na podlagi 14. člena Statuta Občine Juršinci (Uradni vestnik Občine Juršinci št. 5/17 in 3/20)
je Občinski svet Občine Juršinci na .… redni seji, dne ….. sprejel naslednji

SKLEP

Občinski svet Občine Juršinci sprejme ozir. potrjuje poročilo o izvajanju Lokalnega
energetskega koncepta (LEK) za aktivnosti izvedene v letu 2020.

Obrazložitev:

Župan občine Juršinci je občinskemu svetu posredoval v obravnavo in sprejem Poročilo o
izvajanju Lokalnega energetskega koncepta (LEK) za aktivnosti izvedene v letu 2020.

Občinski svet Občine Juršinci je na svoji seji sprejel sklep, da se poročilo sprejme v
predlagani vsebini.

Številka: 360-0002/2020-2
Datum: 22. 3. 2021

Alojzij KAUČIČ
Župan Občine Juršinci

OBČINA JURŠINCI
Juršinci 3 b, 2256 Juršinci
tel.: 02 758 21 41, fax: 02 758 24 61
spletna stran: http://www.jursinci.si, elektronska pošta: obcina.jursinci@jursinci.si

Številka:007-0003/2021-1
Datum: 22. marec 2021

ZADEVA:

PREDLOG ZA OBRAVNAVO IN SPREJEM NA SEJI OBČINSKEGA
SVETA OBČINE JURŠINCI

PRIPRAVIL:

Občina Juršinci, Občinska uprava

NASLOV:

PRAVILNIK O ODDAJANJU POSLOVNIH PROSTOROV V NAJEM V
OBČINI JURŠINCI

POSTOPEK:

V skladu s tretjim odstavkom 77. člena Pravilnika občinskega sveta
občine Juršinci, o predlogih drugih aktov iz svoje pristojnosti odloča
občinski svet na eni obravnavi, če zakon ne določa drugače.

POROČEVALEC:

Župan in občinska uprava

PREDLAGATELJ: Župan
PREDLOG SKLEPA: Občinski svet Občine Juršinci sprejme Pravilnik o oddajanju
poslovnih prostorov v najem v Občini Juršinci

Priloga:
- predlog Pravilnika o oddajanju poslovnih prostorov v najem v Občini Juršinci z
obrazložitvijo

Na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni
list RS, št. 11/18 in 79/18), Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih
skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18), 4. člena Zakona o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih
(Uradni list SRS, št. 18/74, 34/88, 5/90, Uradni list RS - stari, št. 10/91, Uradni list RS/I, št.
17/91 - ZUDE, Uradni list RS, št. 13/93, 66/93, 32/00, 102/02 - odl. US in 87/11 - ZMVN-A) in
14. člena Statuta Občine Juršinci (Uradni vestnik občine Juršinci, št. 5/2017, 3/2020), je Občinski
svet Občine Juršinci na svoji ……. seji, dne ……… 2021 sprejel
PRAVILNIK
O ODDAJANJU POSLOVNIH PROSTOROV V NAJEM
V OBČINI JURŠINCI

1. člen
(vsebina pravilnika)
Poslovne stavbe in poslovni prostori, ki so last Občine Juršinci (v nadaljevanju: občina), se
oddajajo v najem v skladu z določili tega pravilnika.
2. člen
(poslovni prostor)
Za poslovni prostor se šteje eden ali več prostorov, ki so praviloma gradbena celota in imajo
poseben ali skupen glavni vhod ter so namenjeni za poslovno in drugo dejavnost.
Če nastane dvom, ali se šteje posamezen prostor za poslovni prostor, odloči o tem občinska
uprava.
3. člen
Poslovni prostor se odda v najem za opravljanje tistih vrst dejavnosti, ki so v posameznem
okolju dovoljene s prostorskimi izvedbenimi akti.
4. člen
(metode oddaje v najem)
Poslovni prostori se oddajo v najem na podlagi javne dražbe, javnega zbiranja ponudb ali
neposredne pogodbe po postopku, kot ga določata zakon in uredba, ki urejata stvarno
premoženje države in samoupravnih lokalnih skupnosti.
V postopku oddaje poslovnih prostorov se izbere tista metoda, ki občini zagotavlja najugodnejši
ekonomski učinek, pri tem pa je praviloma primarni cilj oddaje poslovnih prostorov, doseganje
čim višje najemnine.
Postopek oddaje v najem po metodi javne dražbe in javnega zbiranja ponudb vodi tri članska
komisija, ki jo imenuje župan. Komisijo sestavljajo predsednik in dva člana, ki izberejo
najugodnejšega ponudnika z večino glasov vseh članov. Pred sklenitvijo neposredne pogodbe
občina z zainteresiranimi osebami opravi pogajanja o ceni in o drugih pogojih pravnega posla.
5. člen
(povezane osebe)
Na javni dražbi, javnem zbiranju ponudb ali neposredni pogodbi ne morejo sodelovati cenilec in
člani komisije ter z njimi povezane osebe.
Za povezano osebo se štejejo:







fizična oseba, ki je s članom komisije ali cenilcem v krvnem sorodstvu v ravni vrsti do
katerega koli kolena, v stranski vrsti pa do tretjega kolena, ali ki je s članom komisije ali
cenilcem v zakonu, zunajzakonski skupnosti, sklenjeni ali nesklenjeni partnerski zvezi ali
v svaštvu do drugega kolena, ne glede na to, ali je zakonska zveza oziroma partnerska
zveza prenehala ali ne;
fizična oseba, ki je s članom komisije ali cenilcem v odnosu skrbništva ali posvojenca
oziroma posvojitelja;
pravna oseba, v kapitalu katere ima član komisije ali cenilec delež večji od 50 odstotkov
in
druge osebe, s katerimi je glede na znane okoliščine ali na kakršnem koli pravnem
temelju povezan član komisije ali cenilec, tako da zaradi te povezave obstaja dvom o
njegovi nepristranskosti pri opravljanju funkcije člana komisije ali cenilca.
6. člen
(objava)

Izbrana metoda oddaje poslovnih prostorov v najem se objavi na spletni strani Občine Juršinci,
če je to v skladu z načelom gospodarnosti, pa tudi na drug krajevno običajen način ali na drugi
spletni strani. Vsebino objave in rok, ki mora preteči do odpiranjem ponudb oziroma sklenitvijo
neposredne pogodbe določata zakon in uredba, ki urejata stvarno premoženje države in
samoupravnih lokalnih skupnosti.
7. člen
(postopek)
Ponudbe z zahtevano dokumentacijo in dokazili se pošljejo po pošti ali oddajo na naslovu, ki je
naveden v objavi v zaprti kuverti. Odpiranje ponudb je javno. Občina sme zaradi varovanja tajnih
podatkov določiti, da postopek odpiranja ponudb ni javen.
Pred obravnavo prispelih ponudb komisija preveri, ali so bile ponudbe pravočasne in popolne.
Ponudbo, ki je prispela po razpisnem roku (nepravočasna ponudba), ali pravočasne pri kateri ni
plačana varščina, komisija izloči in o tem obvesti ponudnika.
Komisija pozove ponudnika, ki je oddal nepopolno ponudbo, k dopolnitvi ponudbe, če ponudba
vsebuje vse elemente ponudbe, ima pa pomanjkljivo dokumentacijo. Rok za dopolnitev te
ponudbe je 5 (pet) dni od prejema poziva za dopolnitev.
Komisija odloča o izbiri najugodnejšega ponudnika na podlagi naslednjih meril:
 ponudba najkvalitetnejšega programa v okviru predvidene dejavnosti,
 opravljanje redne dejavnosti kot edina dejavnost,
 odstotek vlaganj v obnovo,
 število zaposlenih z dnem, ko začne s poslovanjem.
Če je med prejetimi ponudbami več najugodnejših ponudb, komisija:



pozove vse najugodnejše ponudnike k oddaji nove ponudbe,
opravi z najugodnejšimi ponudniki dodatna pogajanja o ceni in o drugih pogojih
pravnega posla, ali
 opravi med najugodnejšimi ponudniki javno dražbo, pri čemer za izklicno ceno določi
ceno, ki so jo v svojih ponudbah ponudili najugodnejši ponudniki.
Postopki iz prejšnjega odstavka tega člena morajo biti izvedeni v roku zavezanosti ponudnikov
za dane ponudbe, sicer zbiranje ponudb ni uspešno.
Varščina se najugodnejšemu ponudniku vračuna v najemnino, ponudnikom, ki niso uspeli na
razpisu, pa se vrne v roku 8 (osem) dni od izbire najugodnejšega ponudnika. V primeru

neupravičenega odstopa najugodnejšega ponudnika od ponudbe, varščina zapade v korist
občine za potrebe vzdrževanja stvarnega premoženja.
Z najugodnejšim ponudnikom se sklene pogodba najpozneje v 15 (petnajstih) dneh po
opravljenem izboru najugodnejšega ponudnika. Če najugodnejši ponudnik ne sklene pogodbe v
tem roku se mu lahko podaljša rok za sklenitev najemne pogodbe, vendar ne za več kot 15
(petnajst) dni. Če najugodnejši ponudnik ne podpiše najemne pogodbe niti v podaljšanem roku,
se zadrži njegova varščina in se v enakem roku ponudi sklenitev pogodbe naslednjemu
najugodnejšemu ponudniku, v kolikor v tem času ne preteče rok vezanosti ponudnika na dano
ponudbo.
Zoper sklep o neizbiri je v roku 8 (osem) dni od vročitve dovoljena pritožba na župana občine.
Župan odloči v roku 30 (trideset) dni, njegova odločitev je dokončna.
8. člen
(prednostni kriterij)
Kadar se nepremičnina lahko odda v najem z neposredno pogodbo, ima v primeru, ko je za isti
poslovni prostor zainteresiranih več najemnikov, prednost tisti, ki:




se preseli iz najetega občinskega poslovnega prostora zaradi rušenja zgradbe ali drugih
gradbenih posegov v zgradbi ali pogodbe za določen čas,
širi poslovni prostor na prostor, ki ga je možno z obstoječim neposredno povezati v isti
zgradbi, če gre za opravljanje iste dejavnosti,
prevzame obstoječo dejavnost in jo namerava nadaljevati.
9. člen
(najemna pogodba)

Najemna pogodba mora poleg obveznih sestavin za najem poslovnih prostorov vsebovati tudi
naslednje sestavine:










naslov poslovne stavbe oziroma prostora,
navedbo dejavnosti, za katero se oddaja poslovna stavba oziroma prostor v najem,
navedbo skupnih prostorov oziroma morebitnega funkcionalnega prostora,
čas, za katerega se poslovni prostor oddaje v najem,
določbo o prepovedi oddaje poslovne stavbe oziroma prostora v podnajem brez soglasja
najemodajalca,
razloge za prenehanje pogodbe,
pravice in obveznosti pogodbenih strank glede vzdrževanja poslovnih prostorov in
vzdrževanja morebitnih skupnih prostorov v objektu, kjer se nahaja poslovni prostor,
določilo o položitvi varščine v višini treh mesečnih najemnin, ki se najemniku vrnejo ob
izpolnjevanju pogodbenih določil oziroma poračunajo v primeru neporavnanih
obveznosti ali morebitne škode, ki jo najemnik povzroči, ter
ostale obveznosti in pogoje, ki izhajajo iz uporabe poslovnega prostora.
10. člen
(prenehanje najemnega razmerja)

Najemno razmerje preneha:




s sporazumnim prenehanjem pogodbe o oddaji v najem,
s potekom časa, za katerega je bila pogodba sklenjena,
z odpovedjo najemne pogodbe z odpovednim rokom, ki ne sme biti daljši od šestih
mesecev,

 z odstopom od najemne pogodbe.
Občina lahko odstopi od pogodbe in zahteva izpraznitev poslovne stavbe oziroma prostora ob
vsakem času, ne glede na pogodbene ali zakonske določbe o trajanju najema:


če najemnik uporablja poslovni prostor tako, da ovira stanovalce ali drugega najemnika
poslovnega prostora pri normalni rabi poslovnega prostora ali stanovanja, če gre za
poslovno stanovanjsko zgradbo;
 če najemnik tudi po pisnem opominu občine uporablja poslovni prostor v nasprotju s
pogodbo ali ga uporablja brez potrebne skrbnosti, tako da se dela škoda,
 če je najemnik v zamudi s plačilom najemnine dva meseca od dneva, ko ga je občina na to
opomnil;
 če občina iz vzroka, za katerega ni odgovorna, trajno ne more uporabljati prostorov, v
katerih je opravljala svojo dejavnost in zato poslovno stavbo oziroma prostor sama
potrebuje;
 če najemnik v roku enega meseca od prejema pisnega opomina ne opravi del rednega
vzdrževanja, ki spadajo v njegove stroške;
 če najemnik spremeni namembnost poslovne stavbe oziroma prostora brez soglasja
občine;
 če najemnik ne potrebuje več poslovne stavbe oz. prostorov, ker je prenehal z
opravljanjem dejavnosti, zaradi katero je sklenil najemno pogodbo;
 če najemnik brez upravičenih razlogov preneha z opravljanjem dejavnosti za več kot tri
mesece;
 če najemnik odda poslovno stavbo oziroma prostor v podnajem oziroma dovoli drugim,
da opravljajo dejavnost v poslovni stavbi oziroma prostoru brez soglasja občine,
 če najemnik na kakršenkoli način ovira prenovo poslovnega prostora ali zgradbe, v
kateri se nahaja poslovni prostor.
Občina v primeru iz prejšnjega odstavka določi rok, v katerem se mora najemnik izseliti iz
poslovne stavbe oziroma prostora, in v katerem mora občini izročiti poslovno stavbo oziroma
prostor v stanju, v kakršnem ga je dobil v najem. Ob predaji izpraznjene poslovne stavbe
oziroma prostora se sklene primopredajni zapisnik.
11. člen
(višina najemnine)
Višina mesečne najemnine za poslovni prostor je odvisna od vrste dejavnosti v poslovnem
prostoru, in sicer so poslovni prostori razvrščeni v naslednje skupine:
I. skupina:

dejavnost gostinstva, bančništva, pošte, zavarovalništva, trgovine, zdravstva,
pravno svetovanje, iger na srečo in inženiringa in podobno.

II. skupina:

skladišča, pomožni prostori, garaže, sanitarije, hodniki, čakalnice, kletni prostori.

Skupina

Pritličje

Nadstropje

I.
II.

5,00 EUR/m2
4,00 EUR/ m2

4,3 EUR/ m2
3,00 EUR/ m2

V ceno najema ni vključen DDV, druge zakonske obveznosti in morebitni drugi stroški za katere
se stranki dogovorita s pogodbo.
Najemnik poslovnega prostora plačuje najemnino mesečno, in sicer v 15 (petnajstih) dneh po
izstavitvi računa za pretekli mesec, razen v primerih, drugačnega dogovora v najemni pogodbi. V
primeru zamude plačila se zaračunavajo zakonite zamudne obresti.

12. člen
(znižanje najemnine)
Za določen čas se lahko s sklepom župana zniža najemnina:
 kadar najemnik ne more opravljati dejavnosti zaradi bolezni, ki je daljša od 60
(šestdeset) dni, če najemnik sam, kot edini zaposleni opravlja dejavnost v poslovnem
prostoru,
 za čas adaptacije poslovnega prostora, ki se opravlja s predhodnim pisnim soglasjem
najemodajalca, v okviru terminskega plana izvajanja del,
 v drugih utemeljenih primerih, ki jih na predlog župana potrdi Občinski svet občine.
13. člen
(naloge občinske uprave)
Občinska uprava ima naslednje naloge:







predlaga spremembo namembnosti stanovanjskega prostora v poslovni prostor in daje
pobude za spremembo namembnosti obstoječih poslovnih prostorov,
predlaga spremembo namembnosti poslovnih prostorov v skladu s sprejetimi
prostorskimi izvedbenimi akti,
odloča o preureditvi poslovnega prostora, ki pomeni povečanje vrednosti poslovnega
prostora,
preverja izpolnjevanje obveznosti po najemni pogodbi,
predlaga prenehanje najemnega razmerja,
odloča o drugih dejavnostih, ki vplivajo na gospodarjenje s poslovnimi prostori.
14. člen
(izjeme od obveznega plačila najemnine in poraba sredstev najemnine)

Izvajalcem javno veljavnih programov, ki so vpisani v razvid pri ministrstvu, se najemnina ne
zaračuna, temveč krijejo le obratovalne stroške, stroške rednega vzdrževanja, druge zakonske
obveznosti in stroške, za katere se stranki dogovorita s pogodbo.
Najemnina je prihodek proračuna Občine Juršinci in se uporabi za kritje stroškov vzdrževanja, ki
ne predstavlja rednega vzdrževanja, za kritje stroškov vzdrževanja skupnih delov in naprav, za
nakup in prenovo poslovnih stavb oziroma prostorov ter za kritje amortizacije.
15. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o oddajanju poslovnih prostorov v
najem (Uradno vestnik občine Juršinci št. 4/2005).
16. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati 15 (petnajsti) dan po objavi v Uradnem vestniku občine Juršinci.

Številka: 007-0003/2021-2
Datum: marec 2021

Alojz KAUČIČ, župan
Občina Juršinci

OBRAZLOŽITEV
1. Uvod
Namen tega pravilnika je posodobitev trenutno veljavnega Pravilnik o oddajanju poslovnih
prostorov v najem, ki datira v leto 2005 in prilagoditev cen najemov tržnim trendom. S
sprejetjem se zasleduje načelo gospodarnosti, enakega obravnavanja, preglednosti in jasnosti pri
oddaji prostorov.
S sprejetjem predmetnega pravilnika bo občina imela določen postopek oddaje poslovnih
prostorov v najem, pogoje in merila ter določeno višino najemnine, kar bo podlaga za obstoječe
in na novo sklenjene najemne pogodbe.
2. Pravna podlaga
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list
RS, št. 11/18 in 79/18)
- Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list
RS, št. 31/18)
- Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih (Uradni list SRS, št. 18/74, 34/88,
5/90, Uradni list RS - stari, št. 10/91, Uradni list RS/I, št. 17/91 - ZUDE, Uradni list RS, št.
13/93, 66/93, 32/00, 102/02 - odl. US in 87/11 - ZMVN-A) in
- Statut Občine Juršinci (Uradni vestnik občine Juršinci, št. 5/2017, 3/2020).
3. Primerjava višine najema
Občina Lenart
Najemnina za poslovne prostore, ki se oddajajo v najem v mestu Lenart, znaša 5,50 EUR/ m2 , v
drugih naseljih pa 4,00 EUR/ m2 . Najemnina za pomožne prostore (garaže, skladišča, kletne
prostore, sanitarije, hodnike, čakalnice itd.) se obračunavajo v višini 50 % cene za m2 poslovnega
prostora.
Občina Kidričevo
Izhodiščna najemnina se določi glede na namembnost prostora in znaša mesečno za:
–
1. skupino:
2,00 EUR/m2
–
2. skupino:
4,00 EUR/m2
–
3. skupino:
6,00 EUR/m2
Glede na namembnost se poslovni prostori razvrstijo v naslednje skupine:
1. skupina: umetnosti, kulture, socialnega varstva, političnih strank, humanitarnih organizacij,
izobraževanja, otroškega varstva, športa in društev;
2. skupina: vse dejavnosti, ki niso zajete v prvi in tretji skupini;
3. skupina: dejavnost gostinstva, bančništva, zavarovalništva, iger na srečo, inženiringa,
zdravstva, policije, državne uprave, trgovine in obrtništva.
Občina Starše
Namembnosti poslovnih prostorov so razdeljene v naslednje skupine:
I. skupina: kulturno umetniške dejavnosti, humanitarne dejavnosti, športna društva, turistična
društva, izobraževanje;
II. skupina: druge družbene organizacije širšega pomena (knjižničarstvo in podobno).
III. skupina: zdravstveno varstvo, storitvene dejavnosti (trgovina, pošta, frizerstvo, gostinstvo,
bife, cvetličarstvo, druge pridobitvene dejavnosti).
IV. skupina: garaže, skladišča, reklamni panoji in podobno;
V. skupina: skladišča na prostem;
Območja v katerih je poslovni prostor, so razdeljena kot sledi:

Območje A: zajema območje naselja Starše;
Območje B: zajema območja naselja Marjeta na Dravskem polju;
Območje C: zajema območja naselij Loka, Rošnja in Zlatoličje;
Območje D: zajema območja naselij Brunšvik, Prepolje in Trniče.

Občina Dornava
Na podlagi razvrstitve v 1. odstavku so za društva, ki imajo status s sedežem v občini Dornava
določene naslednje najemnine:
Skupina

Pritličje

Nadstropje

I. 5,00 EUR/ m2 4,3 EUR/ m2
II. 4,00 EUR/ m2 3,00 EUR/ m2
III. 3,00 EUR/ m2 3,00 EUR/ m2
Za vse ostale najemnike poslovnih prostorov so določene naslednje mesečne najemnine:
Skupina

Pritličje

Nadstropje

I. 8,00 EUR/ m2 6,90 EUR/ m2
II. 6,40 EUR/ m2 4,80 EUR/ m2
III. 4,20 EUR/ m2 4,80 EUR/ m2
Občina Gorišnica
Višina najemnine za poslovne prostore je odvisna od namembnosti poslovnega prostora in
območja, v katerem se nahaja poslovni prostor.
Glede na lokacijo so poslovni prostori razvrščeni na naslednja območja:
·
·

območje A: center Gorišnice
območje B: ostali del Gorišnice, vaška središča Gajevci, Formin, Mala vas, Moškanjci,
Muretinci Zagojiči in Zamušani;
· območje C: ostala območja Občine Gorišnica.
Glede na vrsto dejavnosti so poslovni prostori razvrščeni v naslednje skupine:
1. skupina: dejavnost gostinstva, bančništva, zavarovalništva, iger na srečo in inženiringa;
2. skupina: ostale storitvene dejavnosti in trgovinska dejavnost;
3. skupina:poslovni prostori namenjeni dejavnosti društev, združenj, političnih strank ter
policije;
4. skupina: skladišča, pomožni prostori, garaže.

Mesečna najemnina za m2 znaša (v Evrih):
območje A
območje B
1. skupina
6,00 EUR/ m2
4,00 EUR/ m2
2
2. skupina
4,00 EUR/ m
3,00 EUR/ m2
2
3. skupina
3,00 EUR/ m
2,00 EUR/ m2
2
4. skupina
1,75 EUR/ m
1,25 EUR/ m2

območje C
3,5 EUR/ m2
2,5 EUR/ m2
1,5 EUR/ m2
0,75 EUR/ m2

Občina Benedikt
Za oddajo poslovnih prostorov v poslovno stanovanjskem objektu Čolnikov trg 9, 2234 Benedikt
se določi cena najemnine za 1 m2 za leto 2020 v višini 4,00 EUR za izvajanje pridobitne
dejavnosti.
Za oddajo poslovnih prostorov v poslovnem objektu Čolnikov trg 14, 2234 Benedikt se določi
cena najemnine za 1 m2 za leto 2020 v višini 7,50 EUR za izvajanje pridobitne dejavnosti
oziroma druge dejavnosti, ki ni zdravstvena dejavnost.
Za oddajo poslovnih prostorov v poslovnem objektu Šolska ulica 4, 2234 Benedikt se določi cena
najemnine za 1 m2 za leto 2020 v višini 4,00 EUR za izvajanje pridobitne dejavnosti.
Občina Videm
SPLOŠNA AMBULANTA VIDEM – PELCL
Naziv

Dosedanja cena

Najem prostorov splošne ambulante 2,18 €/m2
Videm – na mesec
SPLOŠNA AMBULANTA VIDEM - 2
Naziv

Dosedanja cena

Najem prostorov splošne ambulante 2,18 €/m2
Videm -2 - na mesec
ZOBNA AMBULANTA VIDEM
Naziv

Dosedanja cena

Najem prostorov zobne ambulante Videm 2,18 €/m2
- na mesec
LEKARNA VIDEM
Naziv

Dosedanja cena

Najem prostorov lekarne Videm - na 2,18 €/m2
mesec

Nova cena v
1.1.2021
2,18 €/m2

EUR

s

Nova cena v
1.1.2021
2,18 €/m2

EUR

s

Nova cena v
1.1.2021
2,18 €/m2

EUR

s

Nova cena v
1.1.2021
2,18 €/m2

EUR s

POSLOVNI PROSTORI V POSLOVNO STANOVANJSKEM OBJEKTU VIDEM PRI PTUJU 51
Naziv
Dosedanja cena
Nova cena v EUR s
1.1.2021
Najem dveh poslovnih prostorov na 3,47 €/m2
3,47 €/m2

mesec
- št.stavbe-990, št. dela 16
TERASE V POSLOVNO STANOVANJSKEM OBJEKTU VIDEM PRI PTUJU 51
Naziv
Dosedanja cena
Nova cena v EUR s 1.1.2021
Terase v poslovno stan. stavbi na
mesec
- št.stavbe-990, št dela 20
- št.stavbe-990, št dela 21

aprilseptember
1,00 EUR/m2

oktobermarec 0,50
EUR/m2

POSLOVNI PROSTOR V POSLOVNEM OBJEKTU VIDEM PRI PTUJU 54
Naziv
Dosedanja cena
Nova cena v EUR
1.1.2021
Najem poslovnega prostora na mesec
170,00 EUR z DDV
- Pisarna kletni prostor Garant

s

PREDLOG
Na podlagi 14. člena Statuta Občine Juršinci (Uradni vestnik Občine Juršinci št. 5/17 in 3/20)
je Občinski svet Občine Juršinci na …... redni seji dne ………. sprejel naslednji

SKLEP
Občinski svet Občine Juršinci sprejme Pravilnik o oddajanju poslovnih prostorov v najem v
občini Juršinci, v predloženem besedilu.

Številka: 007-0003/2021-3
Datum: 22. 3. 2021

Alojz KAUČIČ
Župan Občine Juršinci

PREDLOG
Komisija za mandatna vprašanja volitve in imenovanja na podlagi izvedene 2., 3.
redne in 1. dopisne seje predlaga Občinskemu svetu Občine Juršinci naslednje
kandidate za imenovanje v:

I.
ODBOR ZA TURIZEM, DROBNO GOSPODARSTVO IN OBRT
1. Robert HORVAT, Juršinci 20, 2256 Juršinci;
2. Ivan TOPLAK, Kukava 63, 2256 Juršinci;
3. Dragica TOŠ MAJCEN, Grlinci 37, 2256 Juršinci;
4. Marko TOPLAK, Juršinci 21, 2256 Juršinci;
5. Lidija ŽNUDERL, Senčak pri Juršincih 8, 2256 Juršinci.
II.
SVET ZA PREVENTIVO IN VZGOJO V CESTNEM PROMETU
1. Ivan NOVAK, Dragovič 17/B, 2256 Juršinci
III.
NADZORNI ODBOR
1. Miran MUHIČ, Gabrnik 14, 2256 Juršinci

Obrazložitev
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občine Juršinci je na podlagi izvedene
2. in 3. redne seje, ter 1. dopisne seje v skladu s Statutom pripravila predlog kandidatov za
imenovanje v odbore oz. zamenjave članov v odborih, in sicer je podala:
-predlog kandidatov za imenovanje v Odbor za turizem, drobno gospodarstvo in obrt,
-predlog za člana v SPVCP (zamenjava Viher Stanislava, na pobudo SPVCP),
-predlog za člana v Nadzornem odboru (razrešitev člana Gabrovec Marka –na seji NO).
Predlog je pripravljen za obravnavo na Občinskem svetu.
Pripravila:
Nataša Tement

Dragica Toš Majcen l.r.
Predsednica Komisije KMVVI

PREDLOG
Marec 2021
Na podlagi 44. člena Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti
(Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18), 21. člena Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št.
94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO,
11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in 16. člena Statuta Občine
Juršinci (Uradni vestnik Občine Juršinci, št. 5/17 in 3/20) je Občinski svet Občine Juršinci, na
svoji … seji, dne …, na predlog župana sprejel naslednji
SKLEP
o nakupu nepremičnine parc. št. 42/65 k.o. Juršinci
I.
Občina Juršinci kupi nepremičnino parc. št. 42/65, k.o. Juršinci (358), stavbno zemljišče v
izmeri 92 m², po ocenjeni vrednosti 12,00 EUR/m2, kar skupaj znaša 1.104,00 EUR.
II.
Sklep začne veljati naslednji dan po sprejetju.
Številka: 478-00……/2021Datum: 22. 3. 2021
_______________________________________________________________________________________________________________
OBRAZLOŽITEV
Občina Juršinci želi kupiti parc. št. 42/65 k.o. Juršinci, ki je po podatkih zemljiške knjiga v lasti
Jožefa Mohorič, zaradi ureditve kategorizirane lokalne poti 655051, ki poteka od LC do Juršinci
HŠ 6, v dolžini 175 metrov.
Pridobivanje nepremičnega premoženja ureja Zakon o stvarnem premoženju države in
samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) in ga definira kot vsak
prenos lastninske pravice na določenem stvarnem premoženju na državo, samoupravno lokalno
skupnost ali drugo osebo javnega prava, če zakon določa, da je lahko lastnik premoženja. 44. člen
določa, da se lahko nepremično premoženje, katerega lastnik postane samoupravna lokalna
skupnost, pridobiva v takem obsegu in taki kakovosti, ki zagotavljata najboljše pogoje za
izvrševanje nalog samoupravne lokalne skupnosti. Ne sme pa se ga pridobivati na zalogo. V
skladu z 21. členom Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno
besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18,
61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) je izvirna naloga občine gradnja, vzdrževanje in
urejanje lokalnih javnih cest, javnih poti, rekreacijskih in drugih javnih površin.
Po podatkih prostorskega informacijskega sistema je navedena nepremičnina 100% stavbno
zemljišče.
Ocenjeno vrednost 12,00 EUR/m2 je s cenitvijo ugotovljena vrednost, ki jo je za projekt »Gradnje
regionalnih kolesarskih povezav za zagotavljanje trajne mobilnosti v Spodnjem Podravju« izdelala
mag. Lidija Kavalar, dne 29.5.2020, kar skupaj za celotno nepremičnino znaša 1.104,00 EUR.
Glede na zgoraj navedeno predlagam Občinskemu svetu Občine Juršinci, da predlog sklepa
obravnava in sprejme.
Alojz KAUČIČ, župan

PREDLOG
marec 2021
OBČINSKI SVET
OBČINE JURŠINCI

Številka: 478-0007/2021-02
Datum: marec 2020

Zadeva: PREDLOG SKLEPA O PRIDOBITVI STATUSA JAVNEGA DOBRA
Na podlagi 30. člena Statuta Občine Juršinci (Uradni vestnik občine Juršinci, št. 5/2017),
predlagam v sprejem in obravnavo predlog sklepa o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra.

Priloga:
- predlog sklepa z obrazložitvijo.

PREDLOG
marec 2021
Na podlagi 245. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17), 29. člena Zakona o
lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09,
51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18 in 61/20 – ZIUZEOP-A) je
Občinski svet Občine Juršinci na svoji __. redni seji, dne _______ na predlog župana sprejel
naslednji
SKLEP
O PRIDOBITVI STATUSA GRAJENEGA JAVNEGA DOBRA
I.
Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena pridobi nepremičnina parc. št. 506, k.o. 357
DRAGOVIČ, ID 228124.
II.
Nepremičnina iz I. točke tega sklepa postane last Občine Juršinci, Juršinci 3b, 2256 Juršinci,
matična številka: 5883750000, do celoti (1/1).
III.
Na podlagi pravnomočne ugotovitvene odločbe o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra
lokalnega pomena, ki jo po uradni dolžnosti izda Občinska uprava, se zemljiški knjigi predlaga
zaznamba grajenega javnega dobra lokalnega pomena.
IV.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Juršinci.
Številka: 478-0007/2021-02
Datum: marec 2021
Občina Juršinci
župan
Alojz KAUČIČ
_______________________________________________________________________________________________________________
Obrazložitev
Parcela št. 506, k.o. Dragovi, ID 228124 je po podatkih zemljiške knjige »Javno dobro«, ki je
navedeno na mestu lastnika nepremičnine. V zemljiški knjigi je torej izveden napačen vpis, saj
javno dobro ne more biti lastnik nepremičnine, prav tako je izveden pomanjkljiv vpis javnega
dobra, saj ni vpisan podatek o vrsti javnega dobra. V skladu z Zakon o zemljiški knjigi (Uradni list
RS, št. 58/03, 37/08 – ZST-1, 45/08, 28/09, 25/11, 14/15 – ZUUJFO, 69/17, 11/18 – ZIZ-L in
16/19 – ZNP-1) mora zaznamba javnega dobrega obsegati tudi podatek o vrsti javnega dobra
(grajeno javno dobro državnega ali lokalnega pomena, naravno javno dobro državnega ali
lokalnega pomena).
V skladu z 245. členom Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) se pridobi status
grajenega javnega dobra lokalnega pomena z ugotovitveno odločbo, ki jo na podlagi sklepa
občinskega sveta po uradni dolžnosti izda občinska uprava. Na tej podlagi se vknjiži lastninska
pravica na ime in v korist Občine Juršinci in zaznamba grajenega javnega dobra lokalnega
pomena. S tem se formalno usklajuje vpis statusa grajenega javnega dobra v zemljiško knjigo, v
skladu z veljavno zakonodajo, tako da se z izdajo te odločbe ne bo posegalo v že pridobljen status
javnega dobra.

PREDLOG
marec 2021
Navedeno se predlaga zaradi pristopa k postopku izravnave meje s sosednjima zemljiščema
parc. št. *83/1 in 99/1, obe k.o. Juršinci ozirom vpisom stavbe št. 56 v kataster stavb.
Za izravnavo meje gre, kadar se potek urejenega dela meje, evidentiranega v zemljiškem
katastru, spremeni, če se lastnika sosednjih parcel sporazumeta o izravnavi dela meje in se pri
tem površina manjše parcele, ki se dotika dela meje, ki se izravnava, ne spremeni za več kakor
pet odstotkov površine manjše izmed parcel, vendar ne več kakor za petsto kvadratnih metrov.
Z javnim dobrim ni dovoljeno razpolagati, zato je potrebno zemljiškoknjižno stanje urediti na
način, da se na mesto lastnika nepremičnine namesto »Javno dobro« vpiše Občina Juršinci,
Juršinci 3b, 2256 Juršinci, matična številka: 5883750000, do celoti (1/1).
Glede na navedeno predlagam Občinskemu svetu Občine Juršinci, da predlog sklepa obravnava
in sprejme.

PREDLOG
MAREC 2021
Na podlagi 49. člena, 52. člena in 54. člena Zakon o stvarnem premoženju države in
samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) in 16. člena Statuta Občine
Juršinci (Uradni vestnik Občine Juršinci, št. 5/17, 3/20) je Občinski svet Občine Juršinci, na svoji
… seji, dne …, na predlog župana sprejel naslednji
SKLEP
I.
Občina Juršinci proda nepremičnino parc. št. 897, k.o. Kukava (374), ID 5338702 kmetijsko
zemljišče v izmeri 665 m², po vrednosti 665,00 EUR (1,00 EUR/m2) z metodo neposredne
pogodbe.
Sklep začne veljati naslednji dan po sprejetju.

II.

Številka: 478-00……/2020Alojz KAUČIČ, župan
Datum: 22. 3. 2021
Občina Juršinci
_______________________________________________________________________________________________________________
OBRAZLOŽITEV
Občina Juršinci je s strani zainteresiranega kupca prejela vlogo za odkup nepremičnine s parc. št.
897, k.o. Kukava (374), kmetijsko zemljišče v izmeri 665 m².
Zgoraj navedene parcele Občina Juršinci trajno ne potrebuje, v skladu s 5. členom Zakon o
stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in
79/18 – ZSPDSLS-1) je treba stvarno premoženje samoupravnih lokalnih skupnosti, ki ga noben
upravljavec trajno ne potrebuje za opravljanje svojih nalog, prodati ali z oddajo v najem ali na
drug ustrezen način zagotoviti njegova učinkovita raba.
V skladu z 36. členom cenitev nepremičnine ni potrebna, saj njena vrednost izkustveno ni višja
ali enaka 20.000,00 EUR.
O navedeni nepremičnini je že bilo govora, in sicer na 13. redni seji Občinskega sveta, dne 2. 9.
2020, ko se je predlagala ukinitev statusa javnega dobra in je bila podana ocena vrednosti na
1,00 EUR/m2.
Pravno podlago sklenitve neposredne pogodbe predstavlja 3. alineja prvega odstavka 54. člena
ZSPDSLS-1, ki določa, da se nepremično premoženje samoupravnih lokalnih skupnosti lahko
proda po metodi neposredne pogodbe, če je posamezna ocenjena vrednost nepremičnine nižja
od 20.000,00 EUR.
Glede na zgoraj navedeno predlagam Občinskemu svetu Občine Juršinci, da predlog sklepa
obravnava in sprejme.

OSNOVNA ŠOLA DR. LJUDEVITA PIVKA, ULICA 25. MAJA 2 A, 2250 PTUJ
Telefon: 02 771 07 80 Telefax: 02 771 07 85

E-pošta: os.l-pivka@guest.arnes.si Matična št.: 5087201 DŠ: 61373800 www.oslpivka.si

POSLOVNO POROČILO
Osnovne šole
dr. Ljudevita Pivka Ptuj
za leto 2020

Poslovno poročilo pripravila:
ravnateljica mag. Lidija Marin
Računovodsko poročilo pripravila:
računovodkinja Ksenija Rojko
Ptuj, februar 2021
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1. POSLOVNO POROČILO OŠ DR. LJUDEVITA PIVKA PTUJ ZA
LETO 2019 – SPLOŠNI DEL
1.1 Splošni del in kratka predstavitev OŠ dr. Ljudevita Pivka Ptuj
Osnovna šola dr. Ljudevita Pivka Ptuj je javni vzgojno-izobraževalni zavod, ki izobražuje
otroke in mladostnike s posebnimi potrebami.
Javni zavod OŠ dr. Ljudevita Pivka Ptuj je osnovna šola s prilagojenim programom z nižjim
izobrazbenim standardom. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda velja
od 26. 4. 2006, v pripravi je novi odlok, ki je že šel skozi prvo branje. V prvem branju so ga
potrdile vse občine soustanoviteljice. Ko bo zadnja občina potrdila osnutek odloka, se bo lahko
začelo drugo branje. Trenutno je še vedno 12 občin ustanoviteljic naše šole, po novem odloku
pa jih bo 16. Občine soustanoviteljice naše šole so v letu 2020 v drugo večinoma potrdile novi
odlok, tako da sedaj samo čakamo, da se občine soustanoviteljice vpišejo v zemljiško knjigo
kot lastnice stavbe naše nove šole. Trenutno je 8 občin ustanoviteljic potrdilo drugo branje
odloka, čakamo še naslednjih 8 občin, da se bo odlok lahko objavil v Uradnem listu in začel
veljati.
V šolskem letu 2017/18 smo si prizadevali, da bi imeli vzgojno skupino za otroke s posebnimi
potrebami, ki so bili do sedaj organizacijsko pod Dijaškim domom Ptuj. Tako smo v letu 2018
pridobili vsa soglasja občin ustanoviteljic in se vpisali v razvid za izvajanje vzgojne skupine pri
MIZŠ. Vzgojno skupino smo tako prevzeli s 1. 1. 2019.
Ustanoviteljice šole po odloku iz leta 2006 so:

Občina
Žetale

Mestna
občina
Ptuj

Občina
Destrnik

Občina
Zavrč

Občina
Dornava

OBČINE
USTANOVITELJICE

Občina
Videm

Občina
Gorišnica

Občina
Markovci

Občina
Hajdina

Občina
Majšperk

Občina
Kidričevo

4

Občina
Juršinci

V šolo prihajajo učenci iz občin ustanoviteljic ter učenci iz občin Apače, Rogatec, Sv. Ana,
Starše, Cerkvenjak in Središče ob Dravi, ki urejajo formalne obveznosti po pogodbi. Prihajajo
tudi učenci iz občine Ormož, ki bivajo še v vzgojni skupini.
OBČINA
Apače
Cirkulane
Cerkvenjak
Destrnik
Dornava
Gorišnica
Hajdina
Juršinci
Kidričevo
Majšperk
Markovci
MO Ptuj
Ormož
Podlehnik
Rogatec
Središče ob Dravi
Starše
Sv. Ana
Sv. Tomaž
Videm
Zavrč
Žetale
Tabela 1: Občine, iz katerih prihajajo naši učenci
Lokacija zgradbe OŠ dr. Ljudevita Pivka je v mestni četrti Ljudski vrt na Ulici 25. maja 2 a na
Ptuju. Zgradba je last občin sofinancerk gradnje.

1.1.1 Kratek zgodovinski pregled
V letu 2020 je OŠ dr. Ljudevita Pivka praznovala 70 let delovanja. Pomožna šola na Ptuju je
bila ustanovljena 1. 9. 1950 kot pomožni oddelek Osnovne šole Toneta Žnidariča. Pouk 21
učencev je potekal v skromnih razmerah v eni izmed učilnic stavbe, ki se danes imenuje
Osnovna šola Mladika.
S 1. 1. 1954 je z odlokom Ljudske republike Slovenije postala šola samostojna ustanova z
lastnim proračunom.
Leta 1962 se je posebna osnovna šola preselila v prostore 700 let starega Minoritskega
samostana na Ptuju.
V šolskem letu 1966/67 je postala šola popolna osemletka s 132 učenci.
Leta 1974 je šola organizirala prvo specialnopedagoško službo v Sloveniji za otroke z motnjo
v duševnem razvoju, ki niso bili vključeni v nobeno institucionalno obravnavo.
1. 9. 1976 je bil ustanovljen prvi oddelek za obravnavo otrok z zmerno motnjo v duševnem
razvoju, v katerega je bilo vključenih 8 otrok.
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Naziv Osnovna šola dr. Ljudevita Pivka je šola dobila v šolskem letu 1976/77 po zgodovinskem
in narodopisnem pisatelju, šolniku in politiku dr. Ljudevitu Pivku.

Ludvik Pivko se je rodil 17. 8. 1880 v Novi vasi pri Sv. Marku (danes: Markovci). Ime Ljudevit,
hrvaško različico imena Ludvik, si je nadel kasneje. Njegovo življenje in delo je bilo prežeto z
narodno in kulturno radikalno usmeritvijo, ki ju je prenašal na mlade generacije. Ob njegovi
smrti leta 1937 so zapisali, da je bil pomemben in spoštovan človek, avtor številnih
narodnoobrambnih, vzgojnih in zgodovinskih del. V letu 2016 so nas na šoli obiskali tudi
potomci dr. Ljudevita Pivka, in sicer njegovi vnuki ter ostali sorodniki, šola pa je pripravila
kratek film o dr. Ljudevitu Pivku.
V šolskem letu 1979/80 se je šola preselila v staro stavbo nekdanje ekonomske šole, kjer je bila
do 31. 8. 2016.
Novembra leta 1987 je začel z delom prvi oddelek podaljšanega bivanja.
1. 9. 1990 je pričel z delom oddelek za kombinirane motnje, cerebralno paralizo in lažjo motnjo
v duševnem razvoju.
V šolskem letu 1993/94 je zaživela mobilna specialnopedagoška služba na rednih osnovnih
šolah. Zaradi trenda inkluzije se je ta služba v zadnjih letih precej razširila.
Leta 2006 so zaposleni močneje opozorili na neprimerne prostorske pogoje izvajanja vzgojnoizobraževalnega procesa otrok s posebnimi potrebami na okrogli mizi, kjer so sodelovali
vidnejši predstavniki resornega ministrstva, stroke in lokalnih oblasti. Rezultat je bil začetek
postopkov za novogradnjo šole ob Dijaškem domu Ptuj.
21. 12. 2011 je bilo izdano gradbeno dovoljenje za novo šolo.
Gradnja naše šole je potekala po fazah, zato je trajalo kar nekaj let, da je bila nova šolska
zgradba dokončana.
V letu 2020 smo obeležili 70-letnico delovanja naše šole. V ta namen smo izdali zbornik o
delovanju naše šole ter DVD o aktivnostih in zgodovinskem pregledu. Zaradi prepovedi
zbiranja večjega števila oseb v letu 2020 javne prireditve nismo izvedli, ampak smo tako
zbornik kot DVD predstavili samo na šoli. Upamo, da nam v letu 2021 uspe, da vse pripravljeno
predstavimo širši javnosti.
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Leto 2020 je izredno zaznamovala situacija s covid-19. Tako smo del koledarskega leta 2020
vzgojno-izobraževalno delo izvajali na daljavo, kar je bilo za vse nas – za učence, starše in
učitelje popolnoma nova situacija. Prvi val v mesecu marcu nas je naučil, da smo lahko uspešni
tudi pri izobraževanju na daljavo, čeprav brez pomoči staršev nikakor ne bi šlo.
V šolskem letu 2019/20 nismo uspeli realizirati celotnega letnega delovnega načrta, ker se je
del šolskega leta odvil na daljavo. Tako nismo izvedli šole v naravi za učence 6. razreda,
plavalnega tečaja za učence 3. razreda in kolesarskega krožka. 16. 3. 2020 smo namreč začeli
z izobraževanjem na daljavo in z delom od doma. Prav tako nismo izvedli šole v naravi za
učence posebnega programa. Učenje na daljavo je predstavljalo velik izziv tako za učence,
starše kot za vse strokovne delavce. Na spletni strani šole smo pripravili poseben prostor za
»Učenje na daljavo«. Za vsaki razred posebej smo pripravljali gradiva po predmetih. Prenehala
je tudi dejavnost vzgojne skupine. Delo se je nadaljevalo preko povezave na spletni strani. Z
učenci, starši in rejniki smo komunicirali preko telefona. V mesecu maju smo se potem
postopoma začeli vračati v šolske klopi. Tudi izvajalke dodatne strokovne pomoči so s 16. 3.
prenehale z obravnavami in so začele z izvajanjem DSP-ja na daljavo. Dodatna strokovna
pomoč v vrtcih se ni izvajala, delavke, ki so izvajale dodatno strokovno pomoč, pa so bile ta
čas na čakanju. Skozi vse šolsko leto smo si skupaj z ustanoviteljicami, prevozniki, starši in
policisti prizadevali za organizacijo varnih prevozov in splošne varnosti naših učencev.

1.1.2 Pregled dogodkov od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020
V letu 2020 se je na šoli in deloma še izven nje odvilo kar nekaj aktivnosti. Do meseca marca
smo aktivnosti lahko izpeljali še na zunanjih lokacijah, kasneje pa to ni bilo več mogoče, saj
smo bili z aktivnostmi omejeni samo na prostore šole.
 BOŽIČKOVO KOSILO V GOČOVSKEM DVORCU
Po praznikih – v sredo, 8. januarja 2020, so učenci prejeli božičkovo darilo. Trije
avtobusi so učence in učitelje odpeljali v Gočovski dvorec, kjer so za nas pripravili
odlično kosilo. Za učence smo pripravili še dve presenečenji – najprej nam je čarovnik
Luka Lovrec pokazal nekaj neverjetnih trikov, potem pa so nam zaigrali še fantje iz
ansambla Opev. Po kosilu smo se tako lahko še zavrteli. Za nami je bilo zelo lepo,
prijetno doživetje, ki bo v naših srcih živelo veliko dlje od klasičnega darila.
 DRŽAVNO TEKMOVANJE V BOJU MED DVEMA OGNJEMA
V sredo, 15. 1. 2020, je v Celju potekalo državno tekmovanje v boju med dvema
ognjema. Tekmovanja se je udeležila tudi ekipa OŠ dr. Ljudevita Pivka, ki je na koncu
osvojila 5. mesto.
 NA ZASEDANJU 30. OBČINSKEGA OTROŠKEGA PARLAMENTA
V torek, 21. januarja, so se na 30. občinskem zasedanju zbrali predstavniki mestnih
osnovnih šol, ki izvajajo Otroški parlament. Našo šolo so zastopali Sara, Klemen in
Benjamin. Tema letošnjih razprav je Moja poklicna prihodnost. Učenci OŠ dr. Ljudevita
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Pivka letos niso le predstavljali dela na šoli, ampak so prevzeli tudi vlogo vodenja
plenarnega dela.
 OGLED POLICIJSKE POSTAJE
V sredo, 29. 1. 2020, so si učenci ogledali Policijsko postajo Ptuj. Od blizu so spoznali
delo policista in opremo, ki jo potrebuje za opravljanje svojega dela, ogledali pa so si
tudi prostore policijske postaje. Pokazali so nam prostore za pridržanje in vozila, s
katerimi se policisti odpravijo na teren. Imeli smo možnost sedeti v policijskem avtu in
slišati policijsko sireno, kar je bilo učencem še posebej všeč. Na koncu smo prejeli še
odsevnike, se poslovili in se polni novih vtisov vrnili v šolo.
 PREDAVANJE O SPLETNEM NASILJU
V četrtek, 30. 1. 2020, smo na šolo povabili g. Vrtiča, predstavnika Policijske postaje
Ptuj, ki je našim učencem predstavil nevarnosti na spletu. Posebno pozornost je namenil
spletnemu nasilju na družabnih omrežjih in mlade opozoril na uporabo spletnega
bontona.
 SENČNO GLEDALIŠČE
V torek, 4. 2. 2020, so si učenci posebnega programa ogledali dve predstavi senčnega
gledališča. Gospa Olga Varlamova jim je najprej zaigrala pravljico Volk in trije
prašički, nato pa še tisto o debeli repi. Učenci so uživali, saj je bilo doživetje “senčnega
gledališča” res nekaj posebnega.

 OB SLOVENSKEM KULTURNEM PRAZNIKU
Petek, 7. 2. 2020, pred kulturnim praznikom smo na šoli namenili kulturi, knjigam in
Francetu Prešernu. Učenci PPVI 1–3 so spoznali slikanico Mica Nogavica, po bralni
urici pa sodelovali v veččutni delavnici. Učenci 5.–9. razreda in PPVI 4–6 so se
odpravili na grad, kjer so si ogledali razstavo pustnih mask. Sprehodili so se tudi
po pustno okrašenem Ptuju in si v knjižnici ogledali fotografsko razstavo Dlan mi po
tebi diši avtorice Kaje Kristovič. Dan smo zaključili s slavnostno proslavo, ki so jo
pripravili učenci in učitelji nižje stopnje.
 PUSTNA OKRASITEV MESTA
Pust veselih ust je tu! Tudi v letu 2020 so učenci izdelali dekoracijo, ki je krasila pustno
razigrano mesto. Okrasili smo stavbi UE Ptuj in izložbo na Murkovi.
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 PUSTNO RAJANJE V KARNEVALSKI DVORANI
Kurenti, klovni, miške, snežinke in druge vesele maškare so v letu 2020 rajali v
karnevalski dvorani. Nagrado za izvirnost je prejela skupina klovnov iz 1. razreda.

 30. MEDOBČINSKI OTROŠKI PARLAMENT
V sredo, 4. marca 2020, se je naš učenec Benjamin udeležil 30. medobčinskega
zasedanja Otroškega parlamenta, ki je potekalo v veliki sejni sobi ptujske občinske
uprave. Zbrane so nagovorili županja MOP, ga. Nuška Gajšek, in ptujska podjetnika –
blogerka Nina Držaj in oblikovalec nakita Srečko Molk. Naloga našega predstavnika ni
bila le sodelovati v skupinskem delu in razpravi, ampak tudi predstaviti zaključke
letošnjega občinskega zasedanja OP. Mladi parlamentarci so povedali, da se jim je težko
odločiti za poklic, se pa zavedajo, da bodo morali za izbiro poklica tudi sami vložiti
dovolj truda in izkoristiti svoja močna področja. Ugotovili so, da jim poklic mora
omogočati zaslužek, a je pomembno tudi to, da na delovnem mestu čutijo
zadovoljstvo. V zaključku odraslim sporočajo, da si želijo spoznati konkretne poklice
na delovnih mestih, da bodo dobili realno predstavo, kaj lahko pričakujejo.
 ŠOLSKO TEKMOVANJE »RAČUNANJE JE IGRA«
Šolsko tekmovanje »RAČUNANJE JE IGRA« smo v letu 2020 izvedli v petek, 6.
marca. Naloge, ki jih vsako leto skrbno pripravijo na OŠ Polde Stražišar Jesenice, so
bile težke, a zanimive. Med reševanjem je šolska ura zelo hitro minila. Učenci so se
morali pošteno potruditi. Tekmovali so učenci od 4. do 7. razreda. Četrtošolci so dosegli
najboljši rezultat. Tekmovali so trije učenci in v povprečju dosegli 91,3 %. Učenec, ki
je dosegel 100 %, se je uvrstil na državno tekmovanje. Petošolci so se potrudili, čeprav
so bili kar nestrpni, ker jih je v tem dnevu čakalo še tekmovanje v košarki. Dosegli so v
povprečju rezultat 62,7 %. Državnega tekmovanja se udeleži učenec, ki je dosegel 73,2
%. Šestošolci so bili na tekmovanju štirje. Njihov povprečni rezultat je 73,2 %. Najboljši
je dosegel 77,7 % in tudi on se je uvrstil na državno tekmovanje. Štirje fantje 7. razreda
so pridno vadili in se šolskega tekmovanja zelo veselili. V njih je prava tekmovalnost.
Večkrat so se pogovarjali, kdo bo zmagovalec. V povprečju so dosegli rezultat 60,9 %.
Zmagovalec je dosegel 85,3 %.
 PODROČNO TEKMOVANJE V KOŠARKI
V petek, 6. 3. 2020, je v šolski telovadnici OŠ dr. Ljudevita Pivka potekalo področno
tekmovanje v košarki. Pomerili sta se OŠ dr. Ljudevita Pivka Ptuj in OŠ Minke
Namestnik – Sonje iz Slovenske Bistrice. Gladko zmago so dosegli domači košarkaši,
ki so se veselili naslova področnega prvaka v košarki.
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IZOBRAŽEVANJE NA DALJAVO – 16. 3. 2020 do 29. 5. 2020
Tudi na daljavo smo izvedli številne aktivnosti, kar je razvidno iz spodaj zapisanega.
Učenci in njihovi starši so bili pri delu zelo ustvarjalni, motivirani in so nam pošiljali
rezultate svojega dela od doma. Učitelji so učence pri delu venomer spodbujali in
spremljali, kako jim gre delo na domu ter jim pomagali z nasveti, razlagami, primeri.
Velikokrat so se slišali po telefonu ali pa so jim učitelji razlago poslali po elektronski
pošti oziroma jim snov razložili preko aplikacije Zoom.
 EKO DAN – SVETOVNI DAN ZEMLJE
Na ta dan se spomnimo, kako pomembno je, da ohranjamo naš planet čist, da ohranimo
čiste reke, potoke, morja, gozdove, polja, zrak, pa tudi naše vrtove in dvorišča. Zemlja
je samo ena, zato jo varujmo, ona je tista, ki nam in vsem živim bitjem daje vse potrebno
za življenje.
Učenci so ta dan likovno ustvarjali, izdelali plakate, sadili cvetlice, si ogledali
dokumentarni film Žejni svet, zalivali svoje sadike, urejali gredice, ločevali odpadke,
reciklirali – izdelovali pujse iz odpadnih plastenk in iz igrala celo hotel za žuželke.

29. 5. 2020 se je spet začelo šolanje v šoli, česar smo bili izredno veseli. V šolo so se
lahko vrnili vsi učenci na šoli, tako da smo lahko šolsko leto zaključili skupaj.
Tudi novo šolsko leto 2020/21 smo lahko začeli v šoli. Tako smo zraven tekočega
vzgojno-izobraževalnega dela organizirali še vrsto drugih aktivnosti.
 VARNA POT V ŠOLO
Septembra po navadi obiščemo sedež Združenja šoferjev in avtomehanikov (ZŠAM)
Ptuj ob dnevu odprtih vrat in preventivni prometni akciji. Letos je akcija »Varna pot v
šolo« potekala nekoliko drugače, in sicer so nas člani ZŠAM zaradi pandemije korona
virusa v sredo, 23. 9., obiskali na šoli. Predsednik zveze g. Janez Strelec je učencem
predstavil načine prihoda v šolo in pravilno ravnanje v prometu – s poudarkom na
kolesarjih, pravilni opremi kolesa in kolesarja ter prikazu pravilne uporabe čelade.
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Predavanje je popestril s slikovito video projekcijo in poskusom z jajcem, s katerim je
demonstriral, kaj se zgodi, če ne uporabljamo kolesarske čelade in prometnih pravil.
Obiskali sta nas tudi vzgojiteljici Vrtca Ptuj in uprizorili igro Prometna vila, s katero sta
poudarili, kaj vse lahko gre v prometu narobe, če nismo dovolj pozorni. ZŠAM letos
praznuje 70-obletnico delovanja, prav tako kot naša šola, zato smo si na koncu izmenjali
darila.
 EVROPSKI TEDEN MOBILNOSTI – »ULICE OTROKOM«
Od 16. do 22. septembra 2020 je potekala prometno-varnostna akcija »evropski teden
mobilnosti,« ki se je je udeležila tudi naša šola. Akcija se je odvijala pod parolo »Potuj
z manj onesnaženja,« vključevala pa je milijone ljudi po vsej Evropi, ki želijo biti
mobilni in učinkoviti na ekološki in naravi prijazen način. Dobro organiziran promet je
srce vsake sodobne družbe. V mestih z urejenim prometom je lepše in lažje živeti: tam,
kjer vse lepo teče, hitreje in udobneje potujemo, hkrati pa tudi manj onesnažujemo svojo
okolico. Manj hrupa pomeni tudi manj stresa. Manj delcev v zraku pomeni bolj zdrave
posameznike in bolj zadovoljne skupnosti. Zaradi okolju prijaznih vozil, urejenih poti
in sproščenih prebivalcev mesta niso samo privlačna, temveč tudi ekonomsko
uspešnejša.
V petek, 18. 9., smo v okviru akcije »ulice otrokom« risali prometne znake, križišča, se
vozili po Ulici 25. maja, kolesarili na poligonu in po kolesarski stezi. Dan je bil sončen
in topel, zato je akcija minila v dobrem vzdušju. Učenci so v tednu mobilnosti pridobili
nove informacije ter utrdili že znano na področju prometne varnosti.
 IGRAJMO SE … ŠAH
Pred Tednom otroka smo na zunanjih površinah okoli šole osvežili talne igre. Poskrbeli
pa smo tudi za novo pridobitev – šahovnico. V petek, 2. 10. 2020, popoldan smo tako
pod vodstvom učitelja Simona Petka otvorili šahovsko sezono, strategije pa je učencem
pomagal razvijati tudi dijak iz dijaškega doma.
 TEDEN OTROKA
V Tednu otroka se je na šoli odvilo več dejavnosti: spoznavali smo se z računalniško
tehnologijo, da jo bomo znali učinkovito uporabljati (in ne le za igrice), izvedli smo
karierno okroglo mizo za devetošolce, pa Tržnico knjig in še kaj.
 Vzgojna skupina: VAJE ZA ZDRAVO TELO
V teh »čudnih časih« moramo še posebej skrbeti za svoje zdravje. Vsak dan po 15 minut
izvajamo vaje za zdravo telo. Do sedaj smo jih izvajali na svežem zraku. Z vajami bomo
nadaljevali tudi v prihodnje, saj nam pomagajo ohranjati kondicijo in zdravje.
 Vzgojna skupina: V TEDNU OTROKA V KINO
Ob Tednu otroka smo v vzgojni skupini obiskali Mestni kino Ptuj. V sredo smo si
ogledali film Nenavaden teden s Tesso, v četrtek pa film Binti. Filma sta bila zanimiva
in poučna. Neskončno smo bili veseli, da smo doživeli čarobnost kinopredstave.
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 Vzgojna skupina: KOSTANJEV PIKNIK
Ponovno je posijalo toplo jesensko sonce in mi smo se v hipu odločili, da bomo kar ta
dan izpeljali kostanjev piknik. Najprej smo si privoščili malico na svežem zraku, nato
pa spekli sladke kostanje. Pridružila se nam je tudi naša ravnateljica.
 Vzgojna skupina: PRAZNOVALI SMO
V skupini se radi poveselimo, pa tudi kaj sladkega radi zaužijemo. Najraje takrat, ko
praznujemo rojstne dneve. Tako smo tudi storili. Po sladici smo zaplesali, zapeli in
zavriskali. Imeli smo se super.
 Vzgojna skupina: NAŠE GREDICE
Pred jesenskimi počitnicami smo pripravili naše gredice na »zimsko spanje«. Rezultati
našega pridnega dela so vidni na spodnjih fotografijah.

 VOŽNJA Z VLAKOM V ORMOŽ
V skupini PPVI 6A smo se odpravili na železniško postajo. V sredo, 14. 10. 2020, smo
kupili skupinsko vozovnico. Vreme je bilo krasno in sončno, čeprav je celi teden
deževalo. Ko smo prispeli, smo hodili do knjižnice. V knjižnici Franca Ksavra Meška
sta nas pričakali Sandra in Petra. Pokazali sta nam knjižnico od zunaj, vrt z rožicami,
zeliščni vrt, teraso in ostanek zidu od samostana. Potem smo šli v knjižnico na mladinski
in otroški oddelek. Poslušali in ogledali smo si pravljico štiri črne mravlje in njihove
modrosti. V zahvalo smo jim podarili ročno izdelanega ježka iz storžev. Gospa Sandra
nam je razkazala tudi Kerenčičev trg, grad, cerkev in kužno znamenje. Prispeli smo v
grajsko kavarno na malico. Pojedli smo malico in gospa Senada nam je pripravila dobro
turško kavo. Lahko smo si izbrali za skodelico spomin. Odšli smo v park, kjer smo videli
grobnico. Hitro so nam minevale ure, čas je bil že za odhod na vlak.
Po jesenskih počitnicah, ki so bile podaljšane za en teden, smo spet pričeli z delom na
daljavo.
 Dan dejavnosti – Dan slovenske hrane
V petek, 20. 11. 2020, smo imeli dan dejavnosti – Dan slovenske hrane. Danes zjutraj
so se na naših krožnikih znašli domači kruh, maslo in med, pa še mleko in jabolka. Zakaj
je dan slovenskega zajtrka dobro praznovati in kako omenjena hrana sploh pride v naše
domove, pa so si učenci lahko pogledali v videu, ki sta ga pripravili naša učiteljica
Marjetka Svenšek Kristovič in njena hčerka Kaja.
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 Dan dejavnosti – novoletni čas
V sredo, 16. 12. 2020, smo imeli dan dejavnosti – novoletni čas. Doma smo izdelovali
snežinke iz rolic od toaletnega papirja, zvezde iz papirnatih trakov, venčke iz papirja,
voščilnice, smrečice na vrvici in okraske iz slanega testa ter pekli božične medenjake.
Za zaključek nas je čakala božično-novoletna filmska sprostitev. Učitelji so namreč
pripravili videoposnetek za učence ob prihajajočih praznikih.
Tako smo do konca meseca decembra obeležili še nekatere pomembne dneve kar na
daljavo, prav tako pa smo si v mesecu decembru preko Zooma zaželeli lepe praznične
dni. Po novem letu pa smo se lahko ponovno srečali v šoli, česar pa smo bili izredno
veseli.

1.1.3 Organizacija izobraževanja
Šola izvaja naslednje programe:





prilagojeni izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom,
posebni program vzgoje in izobraževanja,
vzgojni program za otroke s posebnimi potrebami,
mobilno specialnopedagoško službo.

Šola izvaja še naslednje dejavnosti:















dejavnost knjižnice,
dodatni in dopolnilni pouk,
jutranje varstvo,
podaljšano bivanje,
interesne dejavnosti,
dnevno varstvo otrok med počitnicami,
organizacijo šolske prehrane za učence in druge,
šolo v naravi,
tečaj plavanja,
organizacijo kulturnih, športnih in drugih dejavnosti ter javnih prireditev,
prevoze učencev na ekskurzije, prireditve, tekmovanja,
mednarodno sodelovanje,
sodelovanje z drugimi strokovnimi institucijami,
sodelovanje z osnovnimi šolami v okolju.

Javno veljavni vzgojno-izobraževalni program je sprejet na način in po postopku, določenim z
zakonom. Šola je bila vpisana v razvid izvajalcev javno veljavnih programov vzgoje in
izobraževanja pri Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport 7. 12. 2006 z odločbo št. 6033152/2008. Posebni program vzgoje in izobraževanja pa je bil vpisan v razvid 13. 2. 2004 z
odločbo št. 6033-364/2014/2.
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Poslovno poročilo zajema čas koledarskega leta 2020 in zajema dve tretjini šolskega leta
2019/2020 ter eno tretjino šolskega leta 2020/2021.
V šolskem letu 2019/2020 je bilo na šoli 8 oddelkov z nižjim izobrazbenim standardom s 67
učenci in 8 oddelkov posebnega progama s 46 učenci; skupaj je bilo vpisanih 113 učencev.
Število učencev se med letom nenehno spreminja.
V šolskem letu 2020/21 imamo 8 oddelkov nižjega izobrazbenega standarda s 63 učenci in 8
oddelkov posebnega programa 7 49 učenci; skupaj smo imeli na začetku šolskega leta 2020/21
112 učencev, ob koncu leta 2020 pa 115 učencev.
Vzgojno-izobraževalna dejavnost poteka od 1. do 9. razreda osnovne šole po prilagojenem
programu z nižjim izobrazbenim standardom (NIS) za otroke z lažjo motnjo v duševnem
razvoju.
V prejšnjem šolskem letu 2019/2020 smo na šoli izvajali osnovnošolsko izobraževanje z nižjim
izobrazbenim standardom (NIS) v 8 oddelkih s 67 učenci: 1. razred, 2. in 3. razred, 3. in 4.
razred, 5. razred, 6. razred, 7. razred, 8. razred in 9. razred.
V posebnem programu vzgoje in izobraževanja (PPVI) je v šolskem letu 2019/2020 potekal
vzgojno-izobraževalni proces od 1. do 6. stopnje, v katere so bili vključeni otroci in mladostniki
z zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem razvoju od 6. do 26. leta, in sicer v šestih oddelkih,
v katere je bilo vključenih 46 učencev.
V šolskem letu 2020/21 izvajamo na šoli osnovnošolsko izobraževanje z nižjim izobrazbenim
standardom (NIS) v 8 oddelkih: 1. razred, 2. razred, 3. in 4. razred (kombinirani oddelek), 5.
razred, 6. razred, 7. razred, 8. razred in 9. razred. Kombinirani oddelki se oblikujejo takrat,
kadar je v enem razredu premalo število učencev. Učenci se v oddelke nižjega izobrazbenega
standarda vključujejo skozi celotno šolsko leto, tako da se stanje glede števila učencev nenehno
spreminja.
V posebnem programu vzgoje in izobraževanja je v šolskem letu 2020/21 oblikovanih 8
oddelkov posebnega programa. Od tega so trije oddelki kombinirani, kar pomeni, da so
vključeni učenci dveh starostnih obdobij. Učenci v posebni program vzgoje in izobraževanja
ponavadi prehajajo iz programa z nižjim izobrazbenim standardom ali pa so že ob vpisu
vključeni v posebni program vzgoje in izobraževanja.
Tako so v šolskem letu 2020/21, se pravi od 1. 9. 2020, otroci razporejeni v 16 oddelkov,
kasneje pa se vključujejo v 3,3 oddelke podaljšanega bivanja.
V oddelkih poučujejo specialni in rehabilitacijski pedagogi, v pomoč so jim varuhinje, nekaj ur
je bilo opravljenih pri predmetnih učiteljih, ki poučujejo likovno, tehnično in gibalno športno
vzgojo.
Število zaposlenih
V preteklem šolskem letu 2019/20 je bilo zaposlenih 83 delavcev (vključno z mobilno službo).
Dva strokovna delavca sta dopolnjevala svojo učno obvezo oziroma delala po pogodbi z drugih
šol, in sicer: računalnikar – org. inf. dej. iz OŠ Juršinci v obsegu 30 %, tiflopedagoginja iz
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Zavoda za slepo in slabovidno mladino Ljubljana je izvajala 2 uri dodatne strokovne pomoči
po odločbi za dva učenca.
V šoli je bilo s 1. 9. 2020 zaposlenih 83 delavcev (vključno z mobilno službo). Pet delavk je
bilo na porodniškem dopustu, za njih je bilo urejeno nadomeščanje. Nekaj strokovnih delavcev
je dopolnjevalo svojo učno obvezo iz drugih šol ali je bilo zaposlenih na osnovi pogodb v
sistemiziranem deležu, in sicer tiflopedagoginja iz Zavoda za slepo in slabovidno mladino
Ljubljana v obsegu 9 %. V letu 2020 smo zaposlili računalničarja, ki v določenem deležu
sistemizacije pokriva samo našo šolo, kar je izredno pomembno predvsem sedaj, ko naše
izobraževanje izmenično poteka tudi na daljavo in moramo vsi skupaj zelo dobro obvladovati
digitalne kompetence ter kompetence uporabe računalnika in računalniške tehnologije.
Več mobilnih specialnih pedagoginj je izvajalo mobilno službo še za vrtce.
Zraven specialnih in rehabilitacijskih pedagogov ter učiteljev predmetnega pouka strokovno
delo naše šole s svojim znanjem bogatijo še naslednji strokovni delavci:









psihologinja,
delovna terapevtka,
socialna pedagoginja,
inkluzivni pedagogi,
logopedinje,
knjižničar,
računalnikar,
varuhinje.

Svetovalna služba na OŠ dr. Ljudevita Pivka sodeluje z ostalimi večinskimi šolami, srednjimi
šolami, srednješolskim centrom Ptuj, Dijaškim domom Ptuj, društvi, zavodi, varstvenodelovnimi centri, zdravstvenimi službami in centri za socialno delo.
Za učence imamo organizirano jutranje varstvo, varstvo vozačev in podaljšano bivanje.
Oblikovani so bili 3,3 oddelki podaljšanega bivanja.
Učenci prihajajo v šolo z rednim avtobusnim prevozom, sami, v spremstvu staršev ter z
organiziranim šolskim prevozom. Stroške prevozov krijejo občine, iz katerih prihajajo učenci.
Organizirane šolske prevoze izvajajo naslednji prevozniki, ki so bili izbrani s strani posameznih
občin:
Tabela 2: Šolski prevozniki
PREVOZNIK:
Prevozi oseb,
Sadek,
s. p.

Šolsko leto 2019/20






Občina Cirkulane
Občina Destrnik
Občina Juršinci
Občina Kidričevo
Občina Podlehnik
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Šolsko leto 2020/21






Občina Cirkulane
Občina Destrnik
Občina Juršinci
Občina Kidričevo
Občina Starše

Breznik tours,
Trstenik 11, 2234
Benedikt
Sel, s. p.




Občina Videm
Občina Zavrč





Občina Videm
Občina Zavrč
Sv. Tomaž




Občina Apače
Občina Benedikt




Občina Apače
Občina Sv. Ana





Občina Starše

Občina Starše

Arriva



Občina Majšperk

Kröpfl Adolf, s. p.
– Krodo



Občina Žetale



Občina Žetale

Lorbek, s. p.






MO Ptuj
Občina Gorišnica
Občina Hajdina
Občina Markovci







MO Ptuj
Občina Dornava
Občina Gorišnica
Občina Hajdina
Občina Markovci

Eurobus prevozi




Občina Dornava
Občina
Cerkvenjak


Občina Majšperk







Občina Ormož
Občina Podlehnik
Občina Rogatec
Občina Središče ob Dravi
Občina Sv. Andraž v
Slov. Goricah
Cerkvenjak

PREVOZNIŠTVO
Pajnkiher Karl s.p.
starši







Občina Ormož
Občina Rogatec
Občina Središče
ob Dravi
Občina Sv. Andraž
v Slov. Goricah
Cerkvenjak



Mobilna specialnopedagoška služba se izvaja kot dodatna strokovna pomoč učencem v
večinskih osnovnih šolah in vrtcih, nudijo pa jo strokovni delavci OŠ dr. Ljudevita Pivka. Delo,
ki ga izvajajo, poteka v oddelkih ali individualno izven oddelka glede na ure dodatne strokovne
pomoči, ki jih določa Odločba o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami.
Število ur dodatne strokovne pomoči v večinskih šolah in v vrtcih je veliko, kar opozarja na
potrebo po strokovni obravnavi za učence s posebnimi potrebami.
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1.2 Delo Sveta zavoda
Svet zavoda sestavlja 11 članov. V letu 2020 so bili člani sveta zavoda tisti, ki so navedeni v
tabeli še na 19. korespondenčni seji, nato pa se je v mesecu februarju 2020 konstituiral novi
svet v novi sestavi.
Tabela 3: Predstavniki Sveta zavoda do konca januarja 2020

PREDSTAVNIKI ŠOLE:






Amalija Krajnc
Saška Serec Šijanec
Cvetka Raušl
Zdenka Kokol
Tomaž Valenko
(predsednik)

PREDSTAVNIKI
USTANOVITELJA:

PREDSTAVNIKI
STARŠEV:

 Alojzij Kaučič
 Marija Kodrič
 Uroš Vidovič

 Romana Bošnik
 Silvestra Emeršič
 Andreja Zavec

Tabela 4: Predstavniki Sveta zavoda od februarja 2020 naprej

PREDSTAVNIKI ŠOLE:

PREDSTAVNIKI
USTANOVITELJA:

PREDSTAVNIKI
STARŠEV:

 Klementina Mikec
Korpič
 Mateja Vajda
 Marija Zelenko
 Ksenija Rojko
 Vojka Havlas
(predsednica)

 Luka Žižek
 Jože Petek
 Katja Svenšek

 Romana Bošnik
 Silvestra Emeršič
 Helena Ivančič

Svet zavoda je deloval na rednih in korespondenčnih sejah.
Seje:
19. korespondenčna seja – od 22. 1. 2020 do 24. 1. 2020
 Potrditev zapisnika 13. redne seje
1. Konstitutivna seja – 27. 2. 2020
 Obravnava poročila volilne komisije o volitvah članov sveta zavoda
 Obravnava sklepov o imenovanju članov sveta zavoda
 Sprejem ugotovitvenega sklepa o konstituiranju sveta zavoda
 Volitve predsednika sveta zavoda in namestnika predsednika sveta zavoda
 Seznanitev z Odlokom o ustanovitvi Osnovne šole dr. Ljudevita Pivka
 Seznanitev s Poslovnikom o delu sveta Osnovne šole dr. Ljudevita Pivka
 Seznanitev s predpisi s področja VIZ ter splošnimi akti Osnovne šole dr. Ljudevita
Pivka
 Inventurni elaborat za leto 2019 in seznanitev z revizijskim poročilom za leto 2019
 Obravnava in sprejem Poslovnega poročila s finančnim poročilom za leto 2019
 Program dela Osnovne šole dr. Ljudevita Pivka Ptuj ter finančni načrt za leto 2020
 Ocena delovne uspešnosti ravnateljice za leto 2019
 Potrditev letnega dopusta ravnateljice
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1. korespondenčna seja – od 27. 7. 2020 do 31. 7. 2020
 Potrditev polletne realizacije za leto 2020
2. korespondenčna seja – od 11. 9. 2020 do 16. 9. 2020
 Potrditev Programa dela, poslovnega in finančnega načrta skupaj s kadrovskim
načrtom ter planom investicijskega vzdrževanja za leto 2021
2. seja – 28. 9. 2020
 Obravnava in sprejem poročila o realizaciji LDN za šolsko leto 2019/20
 Obravnava in potrditev LDN za šolsko leto 2020/21
 Aktualne informacije v zvezi z ukrepi za preprečevanje širjenja bolezni COVID-19
 Predlogi in pobude
3. korespondenčna seja – od 25. 11. 2020 do 30. 11. 2020
 Potrditev rebalansa programa dela, poslovnega in finančnega načrta za leto 2020
Poročilo o delu zavoda je pripravil predsednik Sveta zavoda Tomaž Valenko do konca
januarja 2020, kasneje pa predsednica Vojka Havlas.
Svet v prejšnji sestavi je deloval do 26. 2. 2020, nato pa se je konstituiral novi Svet zavoda za
mandatno obdobje 2020–2024. Nova predsednica sveta zavoda OŠ dr. Ljudevita Pivka Ptuj je
gospa Vojka Havlas. Prva konstitutivna seja Sveta zavoda je bila 27. 2. 2020, ko je začel uradno
delovati novi Svet zavoda.

1.3 Organiziranost in predstavitev odgovornih oseb
ORGANIZIRANOST
Svet zavoda je najvišji upravni organ šole, ki ga sestavlja enajst članov: trije predstavniki
ustanoviteljice, trije predstavniki staršev in pet predstavnikov delavcev zavoda. Svet zavoda
sprejema LND šole, zaključna poročila o delu šole, imenuje in razrešuje ravnatelja ter opravlja
še druge, z zakonom določene naloge.
Za uresničevanje interesov staršev je oblikovan svet staršev, ki ga sestavljajo predstavniki
posameznega oddelka. Svet staršev vodi Andreja Zavec.
Svet staršev se sestaja po potrebi, vendar najmanj dvakrat letno. Svet staršev sklicuje in vodi
predsednik, ki ga izvolijo člani sveta staršev na prvi seji.
Pristojnosti in naloge sveta staršev:
 predlaga nadstandardne programe,
 daje soglasje k predlogu ravnateljice o nadstandardnih storitvah,
 predlaga uvedbo dopolnilnih in obšolskih dejavnosti zavoda,
 sodeluje pri nastajanju predloga programa razvoja šole, vzgojnega načrta, pri pravilih
šolskega reda ter poda mnenje o letnem delovnem načrtu, razpravlja o poročilih
ravnateljice o vzgojno-izobraževalni problematiki,
 obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom,
 voli predstavnike staršev v svet zavoda in druge organe šole,
 lahko sprejme svoj program dela sodelovanja s šolo, zlasti glede vključevanja v lokalno
okolje,
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v dogovoru z vodstvom šole lahko ustanavlja oziroma oblikuje delovne skupine,
daje mnenje o kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje za ravnatelja, in
opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi.

Zavod vodi ravnateljica mag. Lidija Marin od 1. 9. 2014.
Ravnatelj OŠ dr. Ljudevita Pivka je pedagoški vodja in poslovodni organ zavoda. Naloge, ki
jih mora opravljati, podrobneje določa 49. člen ZOFVI. Ravnatelj predstavlja in zastopa zavod
ter je odgovoren za zakonitost in strokovnost dela zavoda. Ravnatelj je odgovoren tudi za
izvajanje obveznosti zavoda do ustanoviteljic, določene s tem odlokom in drugimi predpisi, ter
za uresničevanje pravic in dolžnosti učencev.
Dela in naloge ravnatelja:
 organizira, načrtuje in vodi delo zavoda,
 pripravlja predlog programa razvoja zavoda,
 pripravlja predlog letnega delovnega načrta in je odgovoren za njegovo izvedbo,
 je odgovoren za uresničevanje pravic otrok ter pravic in dolžnosti učencev,
 vodi delo učiteljskega zbora,
 oblikuje predloge nadstandardnih programov, dopolnilnih in obšolskih dejavnosti
zavoda,
 spodbuja strokovno izobraževanje in izpolnjevanje strokovnih delavcev,
 organizira mentorstvo za pripravnike,
 prisostvuje vzgojno-izobraževalnemu delu učiteljev, spremlja njihovo delo in jim
svetuje,
 predlaga napredovanje strokovnih delavcev v nazive,
 odloča o napredovanju delavcev v plačilne razrede,
 imenuje in razrešuje pomočnika ravnatelja,
 spremlja delo svetovalne službe,
 poroča ustanoviteljicam,
 skrbi za sodelovanje zavoda s starši tako, da organizira roditeljske sestanke, govorilne
ure in druge oblike sodelovanja,
 obvešča starše o delu zavoda in o spremembah pravic in obveznosti učencev,
 odloča o vzgojnih ukrepih,
 zagotavlja izvrševanje odločb državnih organov,
 zastopa in predstavlja zavod in je odgovoren za zakonitost dela,
 določa sistemizacijo delovnih mest,
 odloča o sklepanju delovnih razmerij in o disciplinski odgovornosti delavcev,
 skrbi za sodelovanje šole s šolsko zdravstveno službo,
 skrbi za izvolitev predstavnikov ustanovitelja in staršev v svet zavoda,
 skrbi za promocijo zavoda v javnosti,
 je odgovoren za zagotavljanje in ugotavljanje kakovosti s samoevalvacijo in pripravo
letnega poročila o samoevalvaciji šole,
 opravlja druge naloge, določene z zakonom in drugimi predpisi.
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Pedagoško in svetovalno delo:
 spremlja delo učiteljev pri pouku, dodatnem in dopolnilnem pouku, interesnih
dejavnostih in v oddelkih podaljšanega bivanja,
 preglejuje šolsko dokumentacijo in usmerja delo pripravnikov ter razrednikov.
Svetovalno delo s starši:
 organizira in usmerja svet staršev in omogoča staršem individualne razgovore.
Skupinske oblike svetovalnega dela z učitelji:
 pedagoške in redovalne konference učiteljskih zborov,
 pomoč pri načrtovanju dela šolskih strokovnih aktivov,
 oblikovanje skupin za pripravo športnih, naravoslovnih, kulturnih in tehniških dni
dejavnosti,
 pomoč in svetovanje pedagoškim delavcem pri izdelavi letne priprave za vzgojnoizobraževalno delo.
Analitično in študijsko delo:
 evalvira delovne načrte učiteljev z realizacijo v dnevnikih, s poročili učiteljev in z
lastnimi opažanji.
Načrtovanje in programiranje ter načrtovanje dela:
 usmerja priprave na Letni delovni načrt šole,
 predstavi Letni delovni načrt šole na svetu zavoda in svetu staršev,
 seznani starše na roditeljskih sestankih z bistvenimi usmeritvami iz LDN in opozarja na
vlogo staršev v vzgojo-izobraževalnem procesu in
 skrbi, da vsi delavci šole poznajo svoje delo, ga opravijo in ustrezno evidentirajo.
Organizacijske in materialne naloge:
 organizira pouk in drugo delo ob pouku,
 organizira delo vsem delavcem šole in
 skrbi za sprotna popravila in nabavo učnih in didaktičnih sredstev.
Sodelovanje s strokovnimi delavci:
 sodeluje s psihologinjo, inkluzivnim pedagogom, delovno terapevtko, tiflopedagoginjo
in logopedinjo pri reševanju vzgojnih, socialnih in učnih težav učencev.
Sodelovanje z drugimi institucijami in organizacijami:
 z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport,
 z Zavodom RS za šolstvo,
 z ravnatelji osnovnih šol in vrtcev, pri katerih izvajamo mobilno specialnopedagoško
službo,
 z županjo Mestne občine Ptuj in z ostalimi župani občin soustanoviteljic naše šole,
 z zdravstvenimi organizacijami (šolski zobozdravnik in preventiva zobne higiene, šolski
dispanzer), Centrom za socialno delo, Zavodom RS za zaposlovanje, z drugimi
okoliškimi šolami, z društvi ...
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Projektno sodelovanje:
 projekt Erasmus + (trenutno peljemo 4 projekte Erasmus +),
 mednarodno sodelovanje s Centrom za odgoj i obrazovanje Tomislav Špoljar iz
Varaždina,
 projekt Compas – Mreža strokovnih institucij za pomoč otrokom in njihovim staršem,
kjer smo konzorcijski partner vodilnemu partnerju OŠ Gustava Šiliha iz Maribora;
Compas se je zaključil 31. 8. 2020, nadaljevali pa smo s 1.9.2020 s strokovnim centrom
Pontem, kateri je lociran na Ptuju in v okviru strokovnega centra Pontem delajo
strokovni delavci iz OŠ dr. Ljudevita Pivka Ptuj,
 Mirno morje,
 projekt »Spodbujanje socialne vključenosti otrok in mladih s posebnimi potrebami v
lokalno okolje«, v katerem smo konzorcijski partner s centrom CIRIUS iz Kamnika.
Delo s pedagoško dokumentacijo:
 skrbi za redno in pravilno izpolnjevanje šolske dokumentacije,
 usmerja medsebojne odnose:
 v učiteljskem zboru,
 med učenci in učitelji ter med učenci in učenkami,
 med delavci šole in
 med šolo in starši.
Pomočnica ravnateljice nadomešča ravnateljico v njeni odsotnosti in opravlja naloge, ki ji jih
določi ravnateljica, ter naloge, ki so določene s sistemizacijo delovnih mest. Pomočnica
ravnateljice ima v odsotnosti ravnateljice vsa pooblastila ravnateljice.
Pedagoški zbor: učiteljski zbor, oddelčni učiteljski zbori, razredniki ter razredni in strokovni
aktivi. Strokovni aktivi in vodje posameznih strokovnih aktivov so naslednji:
Tabela 5: Strokovni aktivi in vodje
Šolsko leto 2019/20

Šolsko leto 2020/21

AKTIV NIŽJE STOPNJE
NIS

Vesna Horvat

Vesna Horvat

AKTIV VIŠJE STOPNJE
NIS

Alenka Kosem

Alenka Kosem

AKTIV PPVI

Andreja Zagoršek

Andreja Zagoršek

AKTIV MOBILNE
SLUŽBE

Simona Pajnkiher

Simona Pajnkiher

/

Tamara Sevšek

Jasna Veber Zazula

Jasna Veber Zazula

Sabina Dokl

Sabina Dokl

AKTIV LOGOPEDINJ
AKTIV OPB
AKTIV VARUHINJ
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AKTIV VZGOJNE
SKUPINE

Darka Jurgec

Darka Jurgec

V šolskem letu 2019/20 in 2020/21 smo nadaljevali s tedenskimi jutranjimi sestanki, na katerih
dogovorimo aktivnosti in zadolžitve za naslednji teden. Tedenski jutranji sestanki so postali del
našega rednega vzgojno-izobraževalnega dela, saj se dogovorimo o vseh novostih in tekočih
zadevah, ki se zgodijo čez teden. Na predlog strokovnih delavcev potekajo jutranji sestanki ob
petkih ob 7.30 uri v zbornici šole. Glede na to, da je velik del leta 2020 potekal na daljavo, smo
v času izobraževanja na daljavo jutranje sestanke izvajali preko aplikacije Zoom. Prav tako smo
večino sestankov, pedagoških konferenc in ocenjevalnih konferenc v letu 2020 potem izpeljali
na daljavo zaradi epidemiološke situacije.
Šolsko svetovalno službo sestavljajo inkluzivni pedagog, psihologinja, delovna terapevtka in
logopedinja.
Na šoli deluje knjižnica, kjer si lahko učenci in strokovni delavci izposodijo knjige ter otroške
in strokovne revije. Knjižničar vodi tudi učbeniški sklad. Naša knjižnica je v programu
COBISS. Tudi v knjižnici smo v letu 2020 morali upoštevati priporočila MIZŠ in NIJZ ter tako
izposojo vršiti pod strogimi pogoji.
Aktiv tehnične službe, kamor spadajo poslovna sekretarka, računovodkinja, knjigovodkinja,
hišnik, čistilke in kuharica, je v šolskem letu 2019/2020 vodila Izidora Belovič, prav tako tudi
v šolskem letu 2020/2021.
Ker se naša mobilna specialnopedagoška služba iz leta v leto povečuje, se povečujejo tudi
administrativna in računovodska dela v zvezi z izvajanjem DSP. Tako smo v šolskem letu
2018/19 dobili dodatno pomoč, in sicer knjigovodja.
Obroke za učence in delavce šole (malica, popoldanska malica in kosilo) pripravlja kuhinja v
Dijaškem domu Ptuj, pri razdeljevanju pa pomaga kuharica, ki je v deležu zaposlena pri nas. Z
Dijaškim domom Ptuj imamo sklenjeno pogodbo za prehrano.

PREDSTAVITEV ODGOVORNIH OSEB
RAVNATELJICA: mag. Lidija Marin
POMOČNICA RAVNATELJICE: Borislava Munda
POMOČNICA RAVNATELJICE: Staša Potočnik
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Organigram zavoda

SVET ZAVODA
5 predstavnikov
delavcev
3 predstavniki
ustanovitelja
3 predstavniki staršev

SVET
STARŠEV
1 predstavnik
vsakega
razreda

RAVNATELJICA

POMOČNICI
RAVNATELJICE

STROKOVNI
DELAVCI

PEDAGOŠKI
ZBOR

AKTIV NIŽJE
STOPNJE

AKTIV VIŠJE
STOPNJE

AKTIV
OPB

AKTIV VARUHINJ

ADMINISTRATIVNO
TEHNIČNI DELAVCI

MOBILNA
SLUŽBA

AKTIV PPVI

AKTIV
MOBILNE
SLUŽBE

AKTIV
SVETOVALNE
SLUŽBA

AKTIV VZGOJNE
SKUPINE

POSLOVNA
SEKRETARKA

AKTIV
LOGOPEDINJ

SVETOVALNA
SLUŽBA

PSIHOLOGINJA

INKLUZIVNI
PEDAGOG

HIŠNIK

DELOVNA
TERAPEVTKA

ČISTILKE

LOGOPEDINJA

KUHARICA

KNJIŽNIČAR

ORGANIZATOR
INFORMACIJSKIH
DEJAVNOSTI
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RAČUNOVODSTVO
KNJIGOVODJA

VARUHINJE

1.4 Finančno poslovanje
Tabela 6: Pregled poslovanja v letu 2020 in primerjava z leti 2019, 2018 in 2017
prihodki
odhodki
izid po odbitku
DDPO

2020
2019
2.712.725,92 2.543.209,73
2.708.067,29 2.538.308,58
2.682,97
2.812,42

2018
2.142.023,89
2.137.583,36
1.863,72

2017
1.939.105,43
1.929.169,74
9.870,19

Pregled poslovanja
3.000.000
2.500.000
2.000.000
1.500.000
1.000.000
500.000
000

2020

2019
prihodki

2018

2017

odhodki

Graf 2: Pregled poslovanja v letu 2020 in primerjava z leti 2019, 2018 in 2017
Razvidno je, da so se v letu 2020 povečali prihodki. Prihodki se nam vsako leto povečujejo, saj
se nam širi naša vzgojno-izobraževalna dejavnost tako v šoli kot v tako imenovani mobilni
službi. Prav tako smo s 1. 1. 2019 prevzeli vzgojno skupino naših učencev, ki bivajo v Dijaškem
domu (povečano število zaposlenih, oskrbnine, materialni stroški …). Število učencev v
vzgojni skupini se nam je povečalo na 10 učencev.
Povečanje je bilo tudi zaradi dodatnih projektov Erasmus, saj smo se v letu 2020 prijavljali na
številne projekte. Tako smo si v letu 2020 pridobili finančna sredstva za štiri projekte Erasmus.
Prav tako so prihodki odvisni tudi od tega, od kod prihajajo naši delavci, saj so s tem povezani
prihodki iz naslova potnih stroškov. Pri potnih stroških je iz naslova mobilne službe zelo velika
fleksibilnost.
Na podlagi dogovora ureditve položaja mobilnih učiteljev za dodatno strokovno pomoč, na
katero je delavec napoten med delovnim časom, se obravnava kot službena pot. Zaradi tega se
je povečalo izplačilo potnih stroškov delavkam v mobilni službi. Potrebe po pokrivanju dodatne
strokovne pomoči osnovnim šolam ter vrtcem pri osnovnih šolah ali samostojnim vrtcem je iz
leta v leto večja, zato so tudi prihodki iz naslova mobilne službe večji.
Prihodki pa so odvisni tudi od tega, koliko šol in vrtcev pokrivamo z mobilno službo. Vsled
tega se nam povečajo prihodki in odhodki iz naslova obveznosti do zaposlenih, sredstva pa
dobimo s strani MIZŠ.
Prav tako se je v letu 2020 povečala sistemizacija delovnega mesta računalničarja, prav zaradi
izobraževanja na daljavo in vedno večje potrebe po nenehni računalniški podpori. Šola iz leta
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v leto na področju računalniške opremljenosti pridobiva nova sredstva preko projekta SIO 2020
in preko Arnesa ter pomoči občin, ki nam priskočijo na pomoč, tako da skušamo na tem
področju ostati v koraku s časom. Šolske računalnike smo tako opremili s kamerami in jih
izboljšali, tako da delo lahko nemoteno poteka dalje. Prav tako smo z donacijami računalnikov
skušali v čim večji meri opremiti naše učence, da so lahko delali od doma.
V letu 2020 je OŠ dr. Ljudevita Pivka Ptuj poslovala zelo gospodarno in poskušala skrbeti za
ravnovesje med prihodki in odhodki.

1.5 Sodelovanje s starši
Sodelovanje s starši poteka preko ustaljenih oblik sodelovanja: roditeljski sestanki, govorilne
ure, pogovorne ure in seje sveta staršev. Na prvem roditeljskem sestanku je sodelovalo tudi
vodstvo šole. Za starše je bilo pripravljeno predavanje o poklicnem usmerjanju in predavanje o
vzgoji otrok. Starši pa so povabljeni tudi na vse prireditve, ki jih organizira šola. Tako so bili v
šolskem letu 2019/2020 povabljeni na:


uvodni roditeljski sestanek v telovadnici (uvodni sestanek),



skupni roditeljski sestanek s predstavitvijo realizacije LDN za preteklo šol. leto in
predstavitev novega LDN,



božičkovanje in obdaritev vseh naših učencev,



polletno evalvacijo, poklicno usmerjanje 9. razredov,



nastope različnih skupin učencev na prireditvah izven šole in v šoli,



zaključno prireditev.

V začetku šolskega leta 2020/2021 smo izvedli:


1. roditeljski sestanek po razredih (uvodni sestanek),



2. roditeljski sestanek (realizacija LDN-ja in predstavitev novega, projekti) – po
razredih



individualni pogovori preko Zooma ali telefonski pogovori s starši ter komunikacija
preko elektronske pošte (zaradi epidemiološke situacije nismo smeli organizirati
skupnih roditeljskih sestankov, zato je bilo veliko individualnega dela razrednika s
starši posameznega razreda ter tudi ostalih predmetnih učiteljev).

S starši sodelujemo tudi preko sveta staršev. Čez leto pa vedno prisluhnemo predlogom staršev
in jih, če se le da, skušamo upoštevati. Skupaj s starši se trudimo, da bi vsem staršem na šoli
omogočili dostop do različnih informacij. S starši smo v letu 2020 veliko sodelovali tudi na
področju situacije COVID-19 in zaradi priporočil NIJZ ter MIZŠ. V šoli smo učence navajali
na posamezne ukrepe, ki so jih morali upoštevati v šoli (uporaba mask v skupnih prostorih,
malica v razredih, kosilo po določenem razporedu …). Starši so tukaj imeli zelo pomembno
vlogo, da so otroke navajali na posamezne ukrepe in nošenje mask. Učenci namreč morajo
maske nositi tudi takrat, kadar so v mešanih skupinah, se pravi na kombijih.
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Prav tako so nam starši pomagali, da so učence tudi doma navajali na umivanje rok z milom in
razkuževanje. Starše smo tudi sproti obveščali o novih ukrepih in obvestilih NIJZ ter MIZŠ, saj
so se informacije in navodila nenehno spreminjala. Na osnovi tega smo tudi prilagajali Pravila,
ki smo jih venomer posodobljena objavljali na spletni strani. Prav tako pa tudi vsa priporočila,
ki so nam bila posredovana s strani NIJZ.
Sodelovanje z okoljem
Šola korektno sodeluje z vsemi deležniki v našem okolju. Glede na to, da je bila vodilna občina,
ki je prevzela izgradnjo nove šole, MO Ptuj, največ sodelujemo z njimi. Tako smo si v letu
2020 prizadevali, da bi uredili vso dokumentacijo glede nove šole, kar še je bilo potrebno
urediti. Med občinami ustanoviteljicami in šolo je vedno veliko sodelovanja, saj občine v deležu
financirajo tudi materialne stroške za učence, ki so vključeni k nam. Za vsako koledarsko leto
s posamezno občino sklenemo pogodbo o sofinanciranju materialnih stroškov. Prav tako si vsi
skupaj prizadevamo, da bi čimprej sprejeli novi odlok o delovanju naše šole, za kar pa je
potrebna uskladitev vseh 16 občin ustanoviteljic. Vsekakor pa bodo občine ustanoviteljice, ki
so gradnjo financirale, postale lastnice stavbe v določenem deležu.
Sodelujemo tudi z vsemi osnovnimi in srednjimi šolami ter vrtci v naši okolici. Obiskujemo
šole v MO Ptuj in učenci nam obiske vračajo. Vključeni smo v vse aktivnosti v ožjem in širšem
okolju, kjer sodelujejo tudi ostale osnovne šole, tako da na takih prireditvah prikažemo naše
delo ter delovanje, ki se odvija v notranjosti naše šole. Vsako leto sodelujemo pri pustni
okrasitvi. Tako smo v letu 2020 okrasili Upravno enoto Ptuj ter izložbo v Murkovi ulici.
Strokovna in druga povezovanja
Pri svojem delu se povezujemo z različnimi inštitucijami in zavodi:


z Zavodom za šolstvo: dograjevanje vsebin posameznih področij, stalno strokovno
izpopolnjevanje, usmerjanje otrok s posebnimi potrebami in odločbe za naše učence,
predavanja za strokovne delavce, strokovna srečanja za ravnatelje (v letu 2020 veliko
na daljavo preko aplikacije Teams),



s Pedagoško fakulteto v Ljubljani (strokovno sodelovanje, omogočanje prakse
študentkam in opravljanje nastopov, mentorstvo študentkam),



s pedagoškimi in drugimi strokovnimi delavci večinskih OŠ in vrtcev v regiji,



s srednjimi šolami na Ptuju in v Mariboru, ki izvajajo nižje poklicne programe, kamor
se lahko vpisujejo devetošolci iz prilagojenih programov z nižjim izobrazbenim
standardom,



s strokovnimi institucijami v občini: CSD, zdravstvena služba, zobozdravstvena služba,
Zavod za zaposlovanje (urejanje socialnih in zdravstvenih vprašanj ter poklicno
usmerjanje),



z Zavodom dr. Marijana Borštnarja Dornava,



z VDC Dornava, VDC Sonček in VDC Sožitje: opravljanje delovne prakse za učence,
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z Ozaro, Vitisom,



z Društvom za šport invalidov,



s Svetom za invalide pri Mestni občini Ptuj,



z Ljudsko univerzo Ptuj,



z URI Soča (preko katerih omogočamo zaposlitveno rehabilitacijo),



z Društvom prijateljev mladine Ptuj ter CID-om: pri izvedbi Otroškega parlamenta …,



z drugimi ustanovami in društvi (policijska postaja, knjižnica, muzej, gledališče,
gasilsko društvo, radio in drugi mediji …),



z Župnijo Sv. Jurij in Nadškofijsko Karitas Maribor,



z občinami glede investicij, vzdrževalnih del, razvoja in tekočih nalog šole, dodatnega
dogovorjenega programa,



s podjetji in obrtniki: razstave, prireditve,



sodelujemo na različnih razpisih, tekmovanjih, natečajih, prireditvah, akcijah,



sodelujemo v mestni četrti Center in Ljudski vrt, kjer stoji nova šola.
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2

POSEBNI DEL POSLOVNEGA POROČILA

2.1 Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih OŠ dr. Ljudevita Pivka Ptuj
za leto 2020
2.1.1
























Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno
področje

Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola dr.
Ljudevita Pivka Ptuj
Zakon o delovnih razmerjih
Zakon o zavodih
Zakon o sistemu plač v javnem sektorju
Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
Zakon o javnih financah
Zakon o javnih uslužbencih
Zakon o računovodstvu
Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja v RS
Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskega
proračuna
Zakon o osnovni šoli
Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami
Pravilnik o šolskem koledarju za osnovne šole
Pravilnik o nacionalnem preverjanju znanja v osnovni šoli
Pravilnik o dokumentaciji v osnovni šoli
Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v osnovni šoli
Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole
Pravilnik o nacionalnem preverjanju znanja v OŠ
Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje vzgojno-izobraževalnih programov za
otroke s posebnimi potrebami v osnovnih šolah s prilagojenim programom in zavodih
za vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami
Pravilnik o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev v prilagojenem
izobraževalnem programu osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom
Pravilnik o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev v posebnem programu
osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom
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2.1.2

Dolgoročni cilji iz zastavljenega večletnega programa dela in
razvoja oziroma področnih strategij in nacionalnih
programov

Na področju dolgoročno zastavljenih ciljev iz programa dela in razvoja naše šole sledimo
naslednjim ciljem:












spodbujanje dobrih medsebojnih odnosov med vsemi udeleženci vzgojnoizobraževalnega procesa, ki bodo temeljili na medsebojnem spoštovanju,
omogočanje čim boljšega celostnega razvoja posameznega učenca v skladu z njegovimi
sposobnostmi,
razvijanje sposobnosti razumevanja in sprejemanja sebe in drugih,
spodbujanje gibalnih sposobnosti in spretnosti,
spodbujanje likovnega, igralskega, glasbenega doživljanja in izražanja,
posredovanje znanj in spretnosti z različnih področij vsakodnevnega življenja,
razvijanje samostojnosti pri higienskih navadah, skrbi za zdravje, skrbi za samega sebe,
doseganje čim višje udeležbe staršev na roditeljskih sestankih, govorilnih urah in drugih
oblikah sodelovanja,
vključevanje šole v razne projekte, natečaje, razpise na različnih področjih,
zagotavljanje ustreznih materialnih in prostorskih pogojev za učence in učitelje,
skrb za strokovni razvoj zaposlenih.

2.1.3

Realizirani cilji iz letnega programa dela za leto 2020



Napredek učencev ob koncu šolskega leta 2019/20, doseženi rezultati na tekmovanjih v
znanju in športu, na tekmovanjih s področja matematike, računalništva, izpeljani
projekti, dosežene nagrade na likovnih natečajih so dokaz, da smo naše delo izvajali
kakovostno.



Veliko učiteljev je izvajalo ure ponavljanja in utrjevanja v računalniški učilnici in z
interaktivno tablo, kjer so uporabljali različna didaktična e-gradiva, namenjena
utrjevanju učne snovi.



V letu 2020 tečajne oblike, kot so plavanje in kolesarski izpit, zaradi situacije s COVID19 niso bile izvedene; predvidevali smo, da bomo lahko vse to izvedli vsaj v letu 2021.



Prav tako nismo izvedli šole v naravi za učence 6. razreda in učence posebnega
programa niti Mirnega morja 2020. Vsa sredstva zato ostajajo, da se bodo lahko porabila
v letu 2021, če bo to zaradi epidemiološke situacije seveda možno.



Prizadevali smo si doseči odzivnost tistih staršev, katerih otroci imajo disciplinske
težave in druga vedenjska odstopanja. Ugotavljamo, da je sodelovanje staršev s šolo
sicer dobro, vendar premalo pogosto. V ta namen smo začeli tesneje sodelovati tudi s
Centrom za socialno delo Ptuj.



Poleg poučevanja smo povečali dejavnost na vzgojnem področju, predvsem za
zagotavljanje varnega okolja delovanja šole v smislu preprečevanja vseh oblik nasilja
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in drugih negativnih pojavov med učenci. Posodobili smo vzgojni načrt šole in pravila
šolskega reda.


Preko mnogih aktivnosti, dejavnosti, uspehov in rezultatov z različnih področij smo
poskrbeli za promocijo šole (Facebook stran, blog o projektu …).



Z vključitvijo v projekt »Zbiranje starega papirja« in z drugimi dejavnostmi Ekošole smo
poskrbeli za krepitev ekološke zavesti otrok in odraslih do varovanja okolja.



Vestno smo izvajali dejavnosti za dvig odgovornosti učencev do šolskega dela.



Zaradi COVID-19 nacionalnega preverjanja znanja v 6. in 9. razredu ni bilo možno
izvesti.



Glede na navodila MIZŠ smo izvedli mnoge aktivnosti za spodbujanje domovinske
vzgoje – s proslavami in prireditvami smo obeležili državne praznike in spominske
dneve. Določene proslave in prireditve smo v letu 2020 morali izvesti na daljavo.



Največ pozornosti smo namenili izvajanju obveznega programa in kvaliteti pouka,
uresničevanju dodatnega programa in medsebojnim odnosom. Prizadevali smo si za
pridobivanje kakovostnega in predvsem funkcionalnega znanja, za večjo samostojnost
učencev pri delu, za razvijanje delovnih navad, za sodelovalno učenje in medsebojno
pomoč ter spodbujanje samoiniciativnosti pri delu.



Vsem zaposlenim je bilo omogočeno nadaljnje profesionalno in strokovno
usposabljanje. V letu 2020 je bilo veliko izobraževanj izpeljano na daljavo.



V šolskem letu 2019/20 smo nadaljevali z elektronskim vodenjem e-dnevnikov in
dokumentacije preko e-Asistenta ter beleženje prisotnosti na delovnem mestu (t. i.
EDČ) in dodatno delo zaposlenih.



Posodobili smo poslovanje računovodstva z združevanjem položnic in izdajanjem eračunov. V računovodstvu nadaljujemo z uporabo programa Saop. Preko programa
Saop izdajamo tudi odločbe za dopuste, plačilne liste zaposlenim pošiljamo preko
elektronske pošte. V letu 2020 smo posodobili tudi naše hranjenje dokumentov, tako da
smo vzpostavili sistem e-hrambe dohodnih in izhodnih dokumentov v elektronski
obliki.

Letni delovni načrt smo realizirali (kolikor se je glede na dane razmere v preteklem letu dalo),
kar je zasluga vseh delavcev šole, zunanjih sodelavcev, članov sveta šole in sveta staršev, MO
Ptuj ter vseh ostalih občin ustanoviteljic in pogodbenic.
Skozi vse šolsko leto smo si skupaj z ustanoviteljicami, prevozniki, starši in policisti prizadevali
za organizacijo varnih prevozov in splošne varnosti naših učencev.
Prisotni smo tudi na strokovnem področju, tako da se udeležujemo seminarjev, posvetov, kjer
predstavljamo naše delo. Priznanje dr. Franja Žgeča v letu 2020 sta prejela sodelavca
defektologinja Majda Ber in športni pedagog Anton Lah. Prav tako sta Majda Ber in Anton Lah
prejela priznanje Društva specialnih in rehabilitacijskih pedagogov Slovenije. Kot šola
prejemamo številna priznanja za različne dosežke tako na športnem, likovnem, glasbenem,
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matematičnem, gledališkem, plesnem in folklornem področju. Vsako leto se udeležujemo revij
JSKD, ki pa v letu 2020 niso bile izvedene.
Učenci so pod mentorstvom Vesne Horvat zelo uspešni na folklornem področju, kjer se
udeležujejo vseh revij, tako območnih kot državne glasbene revije pod naslovom Zapojmo,
zaigrajmo, zaplešimo. Na šoli zaradi velikega interesa učencev delujeta dve skupini, in sicer
mlajša in starejša folklorna skupina. V letu 2020 niso imeli nobenih nastopov, so pa pridno
vadili, dokler so še lahko, kasneje skupin več nismo smeli združevati.
Vsako leto pa se udeležujemo tudi matematičnih tekmovanj. Tudi v letu 2020 smo se udeležili
tekmovanja Računanje je igra in dosegli dobre rezultate pod mentorstvom Amalije Krajnc. V
letu 2020 smo izvedli samo šolsko tekmovanje.
V letu 2020 smo bili aktivni na vseh področjih. Na športnem področju so se učenci iz posebnega
programa udeležili specialne olimpiade, ki je bila organizirana v Celju. Udeležili smo se še
področnega tekmovanja na Ptuju in državnega tekmovanja v boju med dvema ognjema v Celju.
Prav tako smo izpeljali v mesecu marcu 2020 področno tekmovanje v košarki, kjer smo osvojili
1. mesto.
Ob svetovnem dnevu invalidov je bila v naši telovadnici vsako leto organizirana prireditev.
Izpeljemo jo v sodelovanju z okoliškimi društvi, ki se ukvarjajo z otroki ali odraslimi s
posebnimi potrebami. V letu 2020 je prireditev odpadla, zato smo ta dan obeležili tako, da smo
prispevke napisali za glasilo Ptujčan, kjer je bil del posvečen Dnevu invalidov.
Vsekakor pa tudi našim učencem pripravimo različna presenečenja. Ker imajo zelo radi glasbo,
smo v mesecu decembru 2020 ponovno organizirali »Božičkovanje« na daljavo s pripravo
krajše praznične zgodbe, ki so jo posneli naši učitelji. Učenci so bili navdušeni. Prav tako pa
učence v mesecu decembru vsako leto tudi obdarimo. Sredstva za obdarovanje učencev
prispeva šolski sklad, se pravi donatorji in sponzorji. Letos so učenci dobili kino vstopnice za
obisk kino predstave v Mestnem kinu Ptuj, ki pa ga, žal, še nismo uspeli izkoristiti, saj so
kinodvorane še vedno zaprte.
Kazalci in kazalniki uspešnosti izvajanja vzgojno-izobraževalne dejavnosti
2.1.4

Pregled števila učencev po občinah v zadnjih šolskih letih

Glede na podatke iz preglednice lahko predvidevamo, da upada števila učencev ne bo in s tem
zmanjševanja oddelkov zaradi integracije oziroma inkluzije ter da število učencev ostaja nekje
na enakem nivoju kot preteklo leto.
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Tabela 7: Pregled števila učencev po občinah na dan 31. 12. 2020
OBČINA

št.
učen
cev
2010

št.
učence
v 2011

št.
učence
v 2012

št.
učence
v 2013

št.
učence
v 2014

št.
učence
v 2015

št.
učence
v
2016

št.
učence
v
2017

št.
učence
v
2018

št.
učence
v
2019

št.
učence
v 2020

Destrnik
Apače
Dornava
Gorišnica
Juršinci
Kidričevo
Kungota
Majšperk
Markovci
Podlehnik
Ptuj
Trnovska
vas
Videm
Zavrč
Žetale
Moravske
T.
Hajdina
Cirkulane
Sv. Andraž
Ormož
Starše
Središče ob
Dravi
Benedikt
Rogatec
Cerkvenjak
Sv. Tomaž
Sv. Ana
SKUPAJ

3

2

3

3

6

8

4

4
4
5
3
1
12
1
0
13
1

4
3
2
3
1
8
1
0
16
1

3
2
1
4
1
7
0
0
22
1

3
2
1
4
1
6
0
0
23
1

4
4
0
6
1
6
1
0
17
1

5
2
3
6
0
6
1
2
22
1

4
2
4
7
0
6
0
2
27
1

4
1
4
2
2
7
0
8
0
0
32
0

6
1
4
3
2
5
0
9
0
0
32
0

6
1
4
3
4
5
0
9
0
0
33
0

7
1
3
3
2
5
0
10
3
1
30
0

4
4
3
2

4
5
3
2

5
2
3
2

5
2
3
2

6
3
3
2

6
6
3
0

9
5
3
0

8
5
3
0

10
6
3
0

10
6
3
0

12
5
4
0

1
6
1
2

1
9
2
3

1
8
3
3

1
8
4
3

1
6
2
3

3
12
1
2
1

4
8
0
3
2
1

4
12
0
2
3
2

4
12
0
2
3
2

4
12
0
2
3
2

7
11
0
1
3
2

1

1

1

1

1

0

0
1

0
1
1

72

73

73

89

93

99

105

109

0
1
1
2
1
115

70

70

V začetku šolskega leta 2019/20 je bilo vpisanih 113 učencev. Število učencev se iz leta v leto
spreminja minimalno, prav tako se število spreminja skozi šolsko leto. Ob koncu leta 2020 na
dan 31. 12. 2020 smo imeli 115 učencev, konec januarja 2021 pa 119.
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Graf 3: Število učencev po občinah v letu 2020

št. učencev 2020
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2.1.5

Samoevalvacija v letu 2020

V letu 2020 smo izvedli več različnih anket, s katerimi smo ugotavljali zadovoljstvo naših
uporabnikov, staršev in zaposlenih.
V ta namen smo izvedli:
 anketo o prehrani (starši in učenci),
 anketo o zadovoljstvu zaposlenih na delovnem mestu,
 anketo o zadovoljstvu staršev z izvajanjem VIZ-dela,
 anketo o zadovoljstvu staršev z delom na daljavo,
 anketo o potrebah glede računalniške opremljenosti zaposlenih.
Starši so izpolnili anketo o prehrani, kjer izražajo zadovoljstvo glede šolske prehrane, ki je
raznolika in tudi količinsko primerna.
Prav tako so ob koncu šolskega leta izpolnjevali anketo zaposleni, v kateri so navedli stopnjo
zadovoljstva pri delu, in sicer na področju materialne in strokovne oskrbe ter vodenja.
Rezultati samoevalvacije so objavljeni v Samoevalvacijskem poročilu za šolsko leto
2019/2020. Nekatere ankete pa smo izpeljali v šolskem letu 2020/21 od septembra do
decembra.
Anketa o zadovoljstvu staršev z delom na daljavo je bila izvedena s spletno anketo 1ka v
mesecu decembru 2020, rešilo jo je 72 staršev. Ugotavljamo, da je 92 % učencev dobro
računalniško opremljenih za spremljanje pouka na daljavo, nekateri pa bi potrebovali še
prenosnik, bolj zmogljiv internet ter kamero oz. mikrofon. Učenci oz. starši so vešči dela z
računalnikom ter zelo dobro informirani glede šolskih obveznosti. Informiranje je potekalo
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največ preko elektronske pošte (76 %), spletne strani šole (49 %) in preko ZOOMa (42 %). Za
učenje so učenci povprečno porabili pol do 4 ure, ta čas so si planirali večinoma v
dopoldanskem času ali razporedili čez cel dan. Komunikacija z učitelji je bila zelo dobra, prav
tako so bili starši zelo zadovoljni z organizacijo pouka na daljavo, kar so na koncu ankete tudi
vsebinsko navedli.
Anketa o potrebah glede računalniške opremljenosti zaposlenih je bila prav tako izvedena v
mesecu decembru 2020 s spletno anketo 1ka, odgovorilo je 49 strokovnih delavcev.
Ugotavljamo, da so strokovni delavci na splošno dobro opremljeni z računalniško opremo, sami
pa ocenjujejo, da bi pri svojem delu na daljavo potrebovali več računalniškega znanja,
zmogljivejše računalnike ter predvsem mirnejše delovno okolje.
2.1.6

Nacionalno preverjanje znanja

Nacionalno preverjanje znanja v 6. in 9. razredu v šolskem letu 2019/20 ni bilo izvedeno zaradi
situacije s corona virusom.
2.1.7

Realizacija obveznega programa

Tabela 8: Realizacija ur po predmetih v posebnem programu na dan 31. 8. 2020
PREDMETI
ODDELKI-->
PPVI 1
RAZVIJANJE
SAMOSTOJNOSTI
99,30%
SPLOŠNA
POUČENOST
99,40%
LIKOVNA
VZGOJA
GLASBENA
VZGOJA
GIBANJE IN
ŠPORTNA
VZGOJA
DELOVNA
VZGOJA

98,60%

PPVI 1
komb

PPVI 2
komb.

PPVI 2

PPVI 3

PPVI 4

PPVI
4-5

predmeti PPVI 6
PPVI 5

PPVI 6

97,90%

96,70%

97,10%

96,40%

96,40%

97,10%

97,1%

99,40%

100,00% 100,00% 96,30%

98,30%

96,60%

97,70%

97,1%

RAZVIJANJE IN
OHRANJANJE
SAMOSTOJNOSTI
SPLOŠNA
ZNANJA

97,10% 100,00%

97,10%

99,00%

96,6%

KREATIVNA
ZNANJA

102,90% 102,90%

101,40%

100,00%

98,10%

101,90% 100,00%

97,10%

97,10%

99,20%

97,10%

100,00% 97,10%

97,10%

95,70%

97,10%

99,30%

97,10%

98,30%

97,70%

97,70%

100,00% 101,00% 98,10%

98,10%

97,80%

98,70%

IV - FOLKLORA
102,90% 102,90% 102,9%

DEJAVNOSTI
PROSTEGA
ČASA
100,00%
ŠPORT IN
REKREACIJA
97,1%
DELOVNE IN
ZAPOSLITVENE
100,00%
TEHNIKE
FOLKLORA
102,9%

IV - JOGA
102,90% 102,90% 102,90% 97,1%
IV - KUHANJE

ŠPORT IN
REKREACIJA
KUHANJE

102,90% 102,90% 88,60%

100,00%

IV - LES

LES
102,90% 102,90% 102,90% 100,00%

IV KREATIVNOST

VRTNARJENJE
100,00% 100,00% 100,00% 97,1%

IV - ORFFI

ORFFI
97,10%

IV - ŠPORT

100,00% 91,40%

100,00%

DEJAVNO
DRŽAVLJANSTVO
100,00% 100,00%
100,00%
INTIMNO
ŽIVLJENJE IN
100,00% 100,00% 97,1%
SPOLNOST

IV -ODRAŠČANJE

SKUPAJ
99,36% 101,1%

99,45%

99,43%

97,13%
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98,70%

99,49% 97,76%

98,1%

Šola izvaja obvezni program po predmetniku OŠ z nižjim izobrazbenim standardom in po
predmetniku za prilagojeni program. V šolskem letu 2019/20 je bila realizacija pouka visoka,
saj je znašala 98,60 % v PPVI in 100 % v NIS. Realizacija ur dopolnilnega pouka je bila 86,72
%, dodatnega pouka pa 83,15 %. Realizacija ur interesnih dejavnosti je bila nizka, saj se
interesne dejavnosti določen del leta niso smele izvajati, kar velik del pouka v letu 2020 pa je
bil izveden na daljavo in takrat se interesne dejavnosti niso izvajale.
Obisk učencev pri pouku je bil 86,44 % V oddelkih PPVI in 91,46 % V oddelkih NIS.

Tabela 9: Realizacija pouka in obiska v posebnem programu na dan 31. 8. 2020:

RAZRED
PPVI 1
PPVI 1
komb
PPVI 2
komb.
PPVI 2
PPVI 3
PPVI 4
PPVI 4 -5
PPVI 5
PPVI 6
Skupaj:

5

REALIZ
ACIJA - REALIZ
PLAN UR URE
ACIJA % OBISK %
4
770
765 99,40%
73,40%

3

1

770

767

99,60%

88,40%

1
6
6
5
8
7
7
48

1
2
4
0
0
3
5
20

910
910
1050
1225
1155
1155
1155

898
906
1020
1209
1127
1202
1132

98,70%
99,60%
97,10%
98,70%
97,60%
98,10%
98.4%
98,60%

93,00%
92,00%
86,10%
85,30%
83,30%
90,00%
98.4%
86,44%

ŠTEVILO
VSEH
UČENCEV

OD TEGA
UČENK

Graf 4: Realizacija pouka v posebnem programu na dan 31. 8. 2020

REALIZACIJA %
100,000%
99,500%
99,000% 99,400%

99,600%

98,500%

99,600%

98,700%

98,700%
98,400%

98,000%

98,100%

97,500%

97,600%

97,000%

97,100%

96,500%
96,000%
95,500%
PPVI 1

PPVI 1
komb

PPVI 2
komb.

PPVI 2

PPVI 3
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PPVI 4 PPVI 4 -5 PPVI 5

PPVI 6

Tudi dnevi dejavnosti v oddelkih posebnega programa so bili 100-odstotno realizirani.
Tabela 10: Realizacija ur po predmetih v programu nižjega izobrazbenega standarda na dan
31. 8. 2020
PREDMETI
RAZREDI-->

1.A

2.A
3.(2) 3.(4)
4.A
komb. komb. komb. komb.

5.A

6.A

7.A

99,40%

99,40%

98,60%

8.A

9.A

SLOVENŠČINA
99,5%

100,00% 100,00% 100,40%

99,40%

100,70%

100,80%

TUJI JEZIK
100,00% 95,60%
LIKOVNA
UMETNOST

100,00% 102,90% 102,90% 100,00% 100,00%

99,60%

GLASBENA
UMETNOST

100,00%

97,10%

97,10%

98,60%

98,60%

100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

99,3%

97,90%

99,40%

100,60%

98,90%

100,00% 100,00%

100,00%

97,10%

97,10%

97%
98,50%
100%

MATEMATIKA
TEHNIKA IN
TEHNOLOGIJA

99,30%

98,50%

96,20%

100,00% 100,00% 102,10% 101,50%

98,50%

100,00% 102,90% 102,90% 105,90%

101,50%

GOSPODINJSTVO
NARAVOSLOVJE
SPOZNAVANJE
OKOLJA

99,00%

100,00% 100,00%

98,60%

100,00% 98,50%

96%

99,40%

100,00%

97,10%

100,70% 100,00%

96%

100,00% 100,00%

98,10%

100,00% 100,00% 100,00%

DRUŽBOSLOVJE
ŠPORT
100,00% 101,00%

97%

IZBIRNI
PREDMET 1

99,00%

100,00%

99,00%

95,20%

100,00% 102,90%

103%

IZBIRNI
PREDMET 2

100,00% 102,90%

100%

IZBIRNI
PREDMET 3

100,00% 102,90%

103%

ODDELČNA
SKUPNOST

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 102,90%

RAČUNALNIŠKO
OPISMENJEVANJE
SOCIALNO
UČENJE

0%

100,00% 100,00% 105,70%
100,00%

97,10%

97,10%

100,00% 100,00% 100,00% 105,70%

99,60%

99,38%

99,44%

99,35%

SKUPAJ

DNEVI
2.A
3.(2)
3.(4)
DEJAVNOSTI
1.A
komb.
komb.
komb.
KULTURNI DNEVI 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
NARAVOSLOVNI
100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
DNEVI
TEHNIŠKI DNEVI 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
ŠPORTNI DNEVI 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
SKUPAJ
REALIZACIJA

99,63%
4.A
komb.

99,92% 100,63% 100,05% 100,74%

5.A

6.A

7.A

8.A

9.A

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

100%

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

100%

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

100%

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

100%

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
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91,96%

100,00%

Tabela 11: Realizacija pouka in obiska v programu nižjega izobrazbenega standarda na dan
31. 8. 2020

zap. št.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

št. vseh od tega
realizacija razred
učencev učenk plan ur ure
realizacija % obisk %
7
4
805
800
99,4%
90,9%
1.A
3
2
822,5
817,5
99,40%
94,60%
2.A komb.
3.(2)
4
0
857,5
853,5
99,50%
90,70%
komb.
3.(4)
2
0
857,5
852,5
99,40%
94,40%
komb.
5
1
945
934,5
99,30%
92,80%
4.A komb.
8
5
980
985
100,60%
93,00%
5.A
10
5
1015
1012,5
100,60%
90,80%
6.A
12
4 1172,5
1174,5
100,20%
91,20%
7.A
9
3
1139
1144,5
100,50%
84,20%
8.A
5
3
1122
1104
98,40%
90,60%
9.A

SKUPAJ

65

27

100,9%

91,46%

Graf 5: Realizacija pouka v programu nižjega izobrazbenega standarda na dan 31. 8. 2020

REALIZACIJA %
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100,000%
99,500% 99,400% 99,400%

99,000%
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99,300%

98,500%
98,400%

98,000%
97,500%
97,000%
1.A

2.A
komb.

3.(2)
komb.

3.(4)
komb.

4.A
komb.

5.A

6.A

7.A

8.A

9.A

Dnevi dejavnosti po vseh razredih so bili 100-odstotno realizirani.
Kulturni, naravoslovni, športni in tehniški dnevi so namenjeni celovitejšemu obravnavanju ter
usvajanju posameznih znanj in veščin.
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Skupna realizacija po oddelkih za obdobje od 1. 9. 2020 do 31. 12. 2020
Tabela 12: Realizacija programa PPVI od 1. 9. 2020 do 31. 12. 2020

realizacija
– ure
292
290
291
327
360
396
350
397
377
346
396

Število ur po predmetniku

Oddelek
PPVI 1A komb
PPVI 1B
PPVI 1C
PPVI 2A komb
PPVI 3A komb
PPVI 3B
PPVI 4A komb
PPVI 4B komb
PPVI 5A
PPVI 5B komb
PPVI 6A

770,0
770,0
770,0
910,0
1.050,0
1.050,0
1.050,0
1.050,0
1.050,0
1.050,0
1.050,0

realizacija
%
37,9
37,7
37,8
35,9
34,3
37,7
33,3
37,8
35,9
33,0
37,7

Graf 6: Realizacija programa PPVI od 1. 9. 2020 do 31. 12. 2020

REALIZACIJA %
39
38
37

37,9

37,7

37,8

37,8

37,7

37,7

36
35,9

35
34

35,9
34,3

33

33,3

32

33

31
30
PPVI 1A PPVI 1B PPVI 1C PPVI 2A PPVI 3A PPVI 3B PPVI 4A PPVI 4B PPVI 5A PPVI 5B PPVI 6A
komb
komb
komb
komb
komb
komb

Tabela 13: Realizacija programa NIS od 1. 9. 2020 do 31. 12. 2020
Oddelek
1.A
2.A
3.A komb.
4.A komb
5.A
6.A

Število ur po predmetniku
805,0
822,5
857,5
945,0
980,0
1.015,0

realizacija realizacija
– ure
%
313
38,9
320,5
39,0
335,5
39,1
366,5
38,8
390,5
39,8
401,5
39,6
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7.A
8.A
9.A

1.102,5
1.071,0
1.056,0

437
418,5
423

39,6
39,1
40,1

Graf 7: Realizacija programa NIS od 1. 9. 2020 do 31. 12. 2020

REALIZACIJA %
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3.A komb. 4.A komb
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Realizacija razširjenega programa

Dodatni pouk se organizira za učence, ki pri posameznih predmetih presegajo zahtevane
standarde znanja, dopolnilni pouk pa za učence, ki potrebujejo pomoč pri učenju.
Realizacija dopolnilnega pouka je bila 86,72-odstotna, dodatnega pouka pa 83,15-odstotna.
Dopolnilni in dodatni pouk so učenci obiskovali skozi vse šolsko leto. Dopolnilni pouk je
obiskovalo 42 učencev, dodatni pouk pa 34 učencev.
Jutranje varstvo in podaljšano bivanje v šol. letu 2019/20
Jutranje varstvo je bilo organizirano za vse učence vozače od 6.30 do 8.15. Prav tako smo imeli
organizirano varstvo vozačev od 12.20 do 14.30. Varstvo so izvajale varuhinje in učiteljice.
Tabela 14: Realizacija pouka
Št. učencev
29
27
100

ODDELEK OPB
OPB 1.–5. r.
OPB 6.–9. r.
Realizacija pouka:

V šolskem letu 2019/2020 je bilo v oddelek podaljšanega bivanja vključenih 29 učencev od 1.
do 5. razreda ter 27 učencev od 6. do 9. razreda NIS. Delo je potekalo v dveh skupinah v ločenih
prostorih.
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Podaljšano bivanje je bilo organizirano od 11.50 do 16. ure. Aktivnosti so potekale po urniku,
pripravljenem v skladu z učnim načrtom za podaljšano bivanje. Podaljšano bivanje na nižji
izobraževalni stopnji se izvaja v dveh do štirih oddelkih, odvisno od dejanskega števila učencev
glede na urnik pouka.
Delo v oddelkih poteka po ustaljenem urniku, katerega so učenci navajeni, zato za opravljanje
učnih obveznosti in drugih aktivnosti večina učencev ne potrebuje dodatnih spodbud. Najraje
imajo igro na šolskem igrišču, socialne igre in rajalne igre. Za dejavnosti pri mizi potrebujejo
spodbude, raje imajo aktivnosti, ki vključujejo gibanje.
Učenci so v oddelek podaljšanega bivanja prihajali po zaključku pouka. Domov so odhajali ob
vnaprej dogovorjenem času na dogovorjen način – z organiziranim šolskim prevozom, v
spremstvu staršev ali samostojno.
Podaljšano bivanje je potekalo posebej za oddelke PPVI in posebej za učence v prilagojenem
programu z nižjim izobrazbenim standardom, in sicer do 15.30.
Jutranje varstvo ter podaljšano bivanje prilagajamo potrebam staršev po zagotovitvi varstva
glede na časovni okvir. Od meseca maja 2020, ko smo se spet vrnili nazaj v šolske klopi, je bilo
podaljšano bivanje organizirano v več skupinah zaradi zagotavljanja čim večjega števila
mehurčkov, da se učenci niso mešali med seboj.
Učitelji v oddelkih podaljšanega bivanja:
Jasna Veber Zazula, Gorazd Fras, Silvester Vogrinec, Tina Majerič, Tamara Tomašič,
Klementina Pulko, Andreja Zagoršek, Tanja Kaučevič, Nada Pernek.
V šolskem letu 2019/20 nismo organizirali počitniškega varstva, ker je bilo to zaradi
epidemiološke slike nemogoče izvesti.
Jutranje varstvo in podaljšano bivanje v šol . l. 2020/21
Jutranje varstvo otrok je organizirano v več skupinah od 5.45 do 8.15. Prav tako imamo
organizirano varstvo vozačev od 12.20 do 14.30. Varstvo izvajajo varuhinje in učiteljice.
V šolskem letu 2019/2020 so bili organizirani trije oddelki podaljšanega bivanja. V prvo
skupino so bili vključeni učenci od 1. do 4. razreda NIS, v drugo skupino učenci od 5. do 9.
razreda NIS in v tretjo skupino učenci PPVI.
Podaljšano bivanje je bilo organizirano od 11.50 do 16. ure. Aktivnosti potekajo po urniku,
pripravljenem v skladu z učnim načrtom za podaljšano bivanje.
Učenci v oddelek podaljšanega bivanja prihajajo po zaključku pouka. Domov odhajajo ob
vnaprej dogovorjenem času na dogovorjen način – z organiziranim šolskim prevozom, v
spremstvu staršev ali samostojno.
V letu 2020 smo zaradi situacije s corona virusom imeli prilagojeno jutranje varstvo in
podaljšano bivanje. Skupine smo skušali organizirati tako, da so bili tudi v jutranjem varstvu
združeni učenci iz ene ali največ dveh skupin, ravno tako potem v podaljšanem bivanju.
Skupine, ki so se družile v jutranjem varstvu, so se potem družile tudi v podaljšanem bivanju.
Kasneje smo skupine razdružili, tako da so sedaj v jutranjem varstvu v skupini samo učenci iz
posameznega oddelka, kar pomeni, da imamo že zjutraj 15 skupin jutranjega varstva in kasneje
15 skupin podaljšanega bivanja. Ves čas skušamo zagotavljati, da so učenci v matičnih
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učilnicah in se družijo samo v okviru matične skupine. Kasneje pa se skupaj z drugimi učenci
odpravijo na prevoz, kjer pa je obvezna maska, saj so skupaj združeni učenci iz različnih
oddelkov. Pomembno je tudi razkuževanje ob premikih (prihod v šolo, odhod iz šole, odhod na
kombi, prihod iz kombija …).
Tudi v tem šolskem letu jutranje varstvo in podaljšano bivanje prilagajamo potrebam staršev
po zagotovitvi varstva glede na časovni okvir.
Učitelji, ki poučujejo v OPB: Jasna Veber Zazula, Nada Pernek, Zdenka Kokol, Tamara
Tomašič, Klementina Pulko (nadomešča Vojka Havlas), Eva Visenjak, Andreja Zagoršek,
Tanja Kaučevič, Amalija Krajnc, Tina Majerič, Staša Potočnik, Darinka Rojko Pičerko,
Marjetka Svenšek Kristovič, Silvester Vogrinec, Damjana Vršič.
INTERESNE DEJAVNOSTI
Interesne dejavnosti so organizirane z namenom, da učenci razvijajo različne interese. V
šolskem letu 2019/20 smo na matični šoli izvajali 21 interesnih dejavnosti. Interesne dejavnosti
so izvajali učitelji. Vsak učenec se je udeležil vsaj ene interesne dejavnosti.

Tabela 15: Interesne dejavnosti, realizacija ur interesnih in drugih dejavnosti na dan 24. 6.
2020
Ime in priimek mentorja
Dragica Emeršič
Klementina Pulko
Simon Petek
Janja Trunk
Marjeta Svenšek Kristovič
Marija Arnuš
Milena Zupanič
Tamara Tomašič
Zdenka Kokol
Klementina Mikec Korpič
Klementina Mikec Korpič
Klementina Mikec Korpič
Denis Jambriško
Darka Jurgec
Darka Jurgec
Jasna Veber Zazula
Tina Majerič
Damjana Vršič
Damjana Vršič
Damjana Vršič
Andreja Zagoršek
Vesna Horvat

Interesne dejavnosti

Realizacija

Kvačkanje in pletenje
Vesela šola 4–6
Tehnični krožek

5o% (razlog corona)
82% (razlog corona)
60% (razlog corona)

Mladinski pogovori
Čebelarstvo
Lutkovni krožek
Planinski krožek

82% (razlog corona)
83,71% (razlog corona)
60% (razlog corona)
82% (razlog corona)

Skrivnosti pravljic
Plesno-ritmični krožek

74,03%
63% (razlog corona)

Otroški pevski zbor
Mladinski zbor

100,00%
100,00%

Zbor PPVI Orffi
Igre z žogo

100,00%
55% (razlog corona)

Kuharski krožek
Bowling

76,6% (razlog corona)
76,6% (razlog corona)

Joga
Kuharski krožek

60% (razlog corona)
60% (razlog corona)

Pohodništvo
Igriva angleščina

54,3% (razlog corona)
57,1% (razlog corona)

Angleške urice
Pravljični krožek

57,1% (razlog corona)
63% (razlog corona)

Folklora

61,4% (razlog corona)
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Interesne dejavnosti so se izvajale samo del šolskega leta, v času izobraževanja na daljavo pa
ne. Interesne dejavnosti so plačane po realizaciji.
Interesne dejavnosti v šolskem letu 2020/21
Tabela 16: Interesne dejavnosti v šolskem letu 2020/21
INTERESNE DEJAVNOSTI: 1.–9. razred (NIS)
VRSTA ID

MENTOR/-ICA

TERMIN

Igriva angleščina

Damjana Vršič

čet, 12.35–13.20

VKLJUČENI
UČENCI
3.-4. razred

Mladi novinarji

Vojka Havlas

sre, 7.30–8.15

7.–9. razred

Mladi raziskovalci

Vesna Horvat

tor, 13.00–13.45

2.–4. razred

Joga

čet, 7.30–8.15

5.–9. razred

Ročna dela

Jasna Veber
Zazula
Dragica Emeršič

tor, 12.55–13.40

6.–9. razred

Lutkovni krožek

Marija Arnuš

pon, 7.30–8.15

5.–9. razred

Kolesarski krožek

pon, 13.40–14.30

5., 6. razred

čet, 7.30–8.15

2.–4. razred

tor, 7.30–8.15

5.–9. razred

tor, 7.30–8.15

5.–9. razred

Tehnični krožek

Silvester
Vogrinec
Klementina
Mikec Korpič
Klementina
Mikec Korpič
Darinka Rojko
Pičerko
Simon Petek

čet, 7.30–8.15

7. razred

Računanje je igra

Amalija Krajnc

sre, 13.45–14.30

5.–9. razred

Gibalnica

Tanja Kaučevič

pon, 7.30–8.15

1.-2. razred

Pravljična urica

Andreja Zagoršek

tor, 13.20–14.05

1.-2. razred

Vesela šola

Vojka Havlas

pon, 7.30–8.15

5.–6. razred

Vesela šola

Gorazd Fras

sre, 12.55–14.30

7.–9. razred

Pevski zbor 2-4
Pevski zbor 5-9
Nemščina
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INTERESNE DEJAVNOSTI: 1.–6. skupina PPVI
VRSTA ID

MENTOR/-ICA

TERMIN

Ljudsko izročilo

Vesna Horvat

čet, 13.25–14.20

VKLJUČENI
UČENCI
PPVI 3–6

Brain Gym /
Možganska
telovadba
Kuharski krožek

Tanja Ješovnik

tor, 7.40–8.15

PPVI 3–6

Tina Majerič

čet, 7.30–8.15

PPVI 3–6

Mladinski
pogovori
Pevski zbor

Janja Trunk

pon, 7.30–8.15

PPVI 4–6

sre, 7.30–8.15

PPVI 1–6

pet, 8.20–9.20

PPVI 1a-2a

pet, 9.20–10.20

PPVI 1c

pet, 10.20–11.20

PPVI 1b

Pravljična urica

Klementina
Mikec Korpič
Klementina
Mikec Korpič
Klementina
Mikec Korpič
Klementina
Mikec Korpič
Andreja Zagoršek

tor, 13.20–14.05

PPVI 1b-2a

Gibalnica

Tanja Kaučevič

pon, 7.30–8.15

PPVI 3a-4a

MENTOR/-ICA

TERMIN

Silvester
Vogrinec
Milena Zupanič
Damjana Vršič
Anton Lah

ponedeljek, 6. ura

Orffi
Orffi
Orffi

Druge oblike
VRSTA
DEJAVNOSTI
Kolesarski krožek
Planinski krožek
Pohodništvo
Plavanje

izlet 3-krat letno
izlet 3-krat letno
Terme Ptuj

VKLJUČENI
UČENCI
5. r.
4.–9. razred
PPVI 4–6

Učenci si izberejo dejavnost, za katero imajo poseben interes, kjer bodo lahko ustvarjalni in
uspešni.

2.1.9

Izbirni predmeti

V šolskem letu 2019/20 so bile organizirane naslednje izbirne vsebine za oddelke PPVI in NIS:
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Tabela 17: Izbirne vsebine in predmeti v šolskem letu 2019/20
RAZREDI

IZBIRNI
PREDMET
RAČUNALNIŠTVO
PREHRANA
PLES
ORFFI
LES
KUHANJE
JOGA
FOLKLORA
ŠPORT
KREATIVOST
ODRAŠČANJE
VRTNARJENJE

7., 8. in 9. razred

PPVI 4, 5, 6

PPVI 6

IZVAJALCI
Damjana Vršič
Tina Majerič
Dragica Emeršič
Jasna Veber Zazula
Simon Petek
Tina Majerič
Jasna Veber Zazula
Vesna Horvat
Anton Lah
Jasna Veber Zazula
Janja Trunk
Marjetka Svenšek
Kristovič

Tabela 18: Dejavnosti
VRSTA
DEJAVNOSTI
Fakultativni pouk
nemščine
Kolesarski krožek
Pevski zbor

MENTOR(-ICA)

VKLJUČENI UČENCI

Darinka Rojko Pičerko

6.–9. r.

Silvester Vogrinec
Klementina Mikec
Korpič

5. r.
vsi

V šolskem letu 2020/21 imamo organizirane naslednje izbirne vsebine za učence.
Tabela 19: Izbirne vsebine za šol. l. 2020/2021
RAZRED

IZBIRNI
PREDMET
prehrana in načini
prehranjevanja

IZBIRNI
PREDMET
likovno snovanje

IZBIRNI
PREDMET
gledališki
klub

PPVI 4–6

Tina Majerič
IZBIRNA
VSEBINA
les

Alenka Kosem
IZBIRNA
VSEBINA
joga

Marija Arnuš
IZBIRNA
VSEBINA
kuhanje

Izvajalci

Simon Petek

Jasna Veber
Zazula

Tina Majerič

7., 8. in 9.
razred
Izvajalci
ODDELEK
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PPVI 4–6

orffi

odraščanje

šivanje

Izvajalci

Klementina Mikec
Korpič
čebelarstvo
Marjeta Svenšek
Kristovič

Janja Trunk

Marija Arnuš

PPVI 6
Izvajalci

Tabela 20: Dejavnosti
VRSTA DEJAVNOSTI

MENTOR/-ICA

Kolesarski krožek
Pevski zbor

Silvester Vogrinec
Klementina Mikec Korpič

VKLJUČENI
UČENCI
5. r.
vsi

2.1.10 Individualna obravnava
Na šoli je potekala individualna obravnava učencev pri delovni terapevtki, logopedinji,
psihologinji in učitelju, ki je imel ure individualne pomoči za učence, pri katerih so se pojavile
večje učne težave na področju pridobivanja učnih tem, na matematičnem področju in pri
opismenjevanju. Nekateri učenci v programu nižjega izobrazbenega standarda imajo po odločbi
dodeljeno dodatno strokovno pomoč logopeda, v posebnem programu pa se prav tako izvaja
individualna logopedska obravnava.
Prav tako so se nekateri učenci v posebnem programu opismenjevali s pomočjo logografske
metode branja. Učiteljica Tina Rajh je z učencema, ki sta opredeljena kot slabovidna, izvajala
dve uri tiflopedagoške obravnave tedensko.
Program delovne terapije je sledil letnemu delovnemu načrtu. Obravnavani učenci so imeli
večje težave predvsem na področju motorike in senzorike.
Delovna terapevtka je redno sodelovala z razredniki in s starši učencev, ki so vključeni v
delovno terapijo. Potekali so občasni pogovori o osebni higieni, puberteti in spolni vzgoji za
učence PPVI in višje stopnje. Delovna terapevtka je sodelovala z Razvojno ambulanto Splošne
bolnišnice Ptuj ter z medicinsko sestro za zobozdravstveno preventivo Heleno Seidl. Prav tako
smo v letošnjem šolskem letu sodelovali s Zdravstvenim domom Ptuj na področju skrbi za
zdravje in zdravega načina življenja.
2.1.11 Delovna terapija
DELOVNA TERAPIJA
V šolskem letu 2019/20 je bilo v delovno terapijo vključenih 27 učencev. Vse načrtovane
aktivnosti so bile realizirane.
Izvedli smo dva načrtovana timska sestanka z razvojno ambulanto.
REALIZACIJA DELA ZDRAVSTVENE PREVENTIVE
 Prvo pomoč je iskalo 90 učencev. Na urgenco so bili napoteni trije učenci.
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 Izpeljali smo 24 obiskov pri šolski zobozdravnici dr. Andreji Toplak. Na 193
zobozdravniških pregledov smo vodili 33 učencev šole (17 učencev NIS in 16 učencev
PPVI). Šola je organizirala prevoz v obe smeri.
 6., 13., 20. in 27. 11. 2019 smo v ambulanti šolske zdravnice dr. Branke AndolšekTominc izpeljali sistematske zdravniške preglede in cepljenja za učence 5.–9. razreda
in PPVI 3–6. Šola je organizirala prevoz v obe smeri.
 5., 12., 19. in 26. 11. 2019 smo organizirali zdravniške preglede v spremstvu staršev za
učence 1.–4. razreda in PPVI 1-2 ter za vse ostale učence novince.
 Medicinska sestra za zobozdravstveno preventivo Mojca Mendek je obiskovala učence
nižje stopnje in posebnega programa do epidemije COVID-19, ko to ni bilo več mogoče.
24. 10. 2019 so bila izvedena predavanja za učence 5.–9. razreda o skrbi za zdrave zobe.
 15., 16. in 17. 1. 2020 je medicinska sestra Maja Šmigoc iz ZD Ptuj izvedla predavanja
o zdravstveni vzgoji za učence po razredih. Vključeni so bili vsi učenci šole.
 Redno, dnevno je delovna terapevtka sodelovala z medicinsko sestro Stanko iz vzgojne
skupine za učenca M. R. zaradi meritev/spremljanja sladkorne bolezni.
2.1.12 Druge dejavnosti
ŠOLA V NARAVI

Šola v naravi v letu 2020 ni bila izvedena.
PLAVALNI TEČAJ

Plavalnega tečaja prav tako nismo mogli izvesti zaradi situacije covid-19.
DELOVNA PRAKSA

Za učence posebnega programa od stopnje 4 do 6 zaradi epidemije v letu 2020 nismo
organizirali delovne prakse, ki bi jo sicer izvajali v VDC Dornava, VDC Sožitje in VDC
Sonček.
KOLESARSKI TEČAJ

V šolskem letu 2019/20 smo imeli kolesarski krožek vsak ponedeljek od 12.55 do 13.40.
Udeleževalo se ga je 7 učencev iz 5. razreda.
Od začetka šolskega leta do polovice marca, ko smo zaradi korona virusa covid-19 prekinili
vzgojno-izobraževalni proces ter ostali doma, smo realizirali 15 ur od predvidenih 36 ur. Ko
smo se vrnili v šolo meseca aprila, na šoli nismo izvajali več nobene interesne dejavnosti.
Do meseca marca smo osvojili večino snovi (teorija) iz cestno prometnih predpisov, vendar
nam ni uspelo izvesti testiranj oziroma preverjanja znanja. Aprila bi morali začeti z vožnjo na
poligonu (predvidenih 5 ur) in vključevanja v promet (predvidenih 5 ur), vendar tega zaradi
protikoronskih ukrepov nismo uspeli realizirati.
POKLICNO USMERJANJE

Za učence 8. in 9. razreda smo organizirali več vodenih ogledov srednjih šol, svetovali smo
učencem in staršem ter opravili vpis v srednje šole.
V tem šolskem letu je šolanje zaključilo 5 učencev 9. razreda, ki so se vpisali v nižje poklicne
programe.
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2.2

PROJEKTI

Projekti, ki so potekali v šolskem letu 2019/2020:












EKOŠOLA v šolskem letu 2019/20,
ŠOLSKI EKOVRT v šolskem letu 2019/20,
Glasba pri otrocih s posebnimi potrebami,
Za zdrave zobke ob zdravi prehrani,
mednarodni projekt Erasmus plus,
Otroški parlament,
Mednarodni projekt sodelovanja s šolo v Varaždinu,
Comp@s,
Spodbujanje socialne vključenosti otrok in mladih s posebnimi potrebami v
lokalno okolje,
Rastem s knjigo,
Shema šolskega sadja.

Projekti v šolskem letu 2020/2021:
 EKOŠOLA v šolskem letu 2020/21,
 ŠOLSKI EKOVRT v šolskem letu 2020/21,
 Glasba pri otrocih s posebnimi potrebami,
 Za zdrave zobke ob zdravi prehrani,
 mednarodni projekt Erasmus plus (4 mednarodni projekti),
 Otroški parlament,
 Mednarodni projekt sodelovanja s šolo v Varaždinu,
 Comp@s do 31. 9. 2020, potem Pontem,
 Spodbujanje socialne vključenosti otrok in mladih s posebnimi potrebami v
lokalno okolje,
 Rastem s knjigo,
 Shema šolskega sadja.
2.2.1

Strokovni center COMP@S

Strokovni center COMP@S je bil del Mreže strokovnih institucij za podporo otrokom s
posebnimi potrebami in njihovim družinam, ki jo v okviru javnega razpisa sofinancirata
Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se je
izvajala v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju
2014–2020, prednostna os Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine, prednostna
naložba Aktivno vključevanje, tudi za spodbujanje enakih možnosti ter aktivne udeležbe in
povečanje zaposljivosti. V projekt COMP@S so vključeni naslednji konzorcijski partnerji: OŠ
Gustava Šiliha Maribor (poslovodeči konzorcijski partner), OŠ dr. Ljudevita Pivka Ptuj,
Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Maribor in OŠ Minke Namestnik – Sonje.
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V okviru projekta (v izvedbi vseh konzorcijskih partnerjev) je v obravnavo bilo v vseh letih
vključenih več kot 1132 otrok/mladostnikov (individualna in skupinska obravnava) ter 90
družin. Število strokovnih delavcev, vključenih v izvajanje strokovnih nalog v strokovnem
centru, je bilo 32 (zaposlitev v deležih).
Izvedli smo 150 izobraževanj, ki se jih je udeležilo 3165 udeležencev (1080 staršev in 2085
strokovnih delavcev).
Dogovor o sodelovanju smo imeli podpisan z 48 inštitucijami.
V okviru projekta smo odprli 3 knjižnice za izposojo didaktičnega materiala. Redno so potekala
tudi delovna srečanja konzorcijskih partnerjev.
Doseganje drugih kazalnikov iz prijavnice projekta:







diagnostika (specialnopedagoška, psihološka, logopedska, fizioterapevtska),
dodatne aktivnosti: fizioterapevtska in logopedska podpora, umetnostne terapije
(likovna, glasbena, plesno-gibalna), aktivnosti s pomočjo konja, šolska in družinska
mediacija, Halliwick, terapija senzorne integracije, terasuit obravnava, bownova
terapija); v letu 2019 smo nudili logopedsko podporo, likovno terapijo, glasbene
delavnice in terapije senzorne integracije,
urejanje spletne strani (priprava video posnetkov, izdelava prilagojenega
didaktičnega materiala, priprava baze prilagojenega didaktičnega materiala in
opreme, ki bo dostopna v izposojevalnici); na spletni strani projekta so uporabnikom
dostopni katalogi s predstavljenim didaktičnim materialom, ki se nahaja v naših
knjižnicah in je na razpolago za izposojo;
urejanje baze potrebnega prilagojenega didaktičnega materiala, izdelava in nabava: v
tem letu smo opremili 3 knjižnice z didaktičnimi materiali in vzpostavili sistem
izposoje prilagojenega didaktičnega materiala, učil in opreme (OŠ Gustav Šilih
Maribor in OŠ dr. Ljudevita Pivka Ptuj in OŠ Minke Namestnik Sonje, Slovenska
Bistrica).

Vodja projekta je Tanja Nikolovski.

2.2.2 Strokovni center PONTEM
1. 10. 2020 je na šoli z delom pričel strokovni center PONTEM, ki je nadaljevanje
pilotskega projekta COMP@S. V okviru strokovnega centra Pontem v šolskem letu
2020/21 izvajamo za vzgojno-izobraževalne ustanove, starše, učitelje, strokovne delavce
naslednje brezplačne storitve:
 sodelovanje, svetovanje in podporo, izvajanje individualnih in skupinskih obravnav z
zunanjimi institucijami, VIZ ustanovami po celotni vertikali (vrtci, OŠ, OŠ PP, SŠ),
društvi, združenji, posamezniki in družinami,
 prepoznavanje in specialno-pedagoško diagnosticiranje otrok in mladih s posebnimi
potrebami,
 usmerjanje in preusmerjanje v ustrezne institucije in obravnave,

48

 koordiniranje sodelovanja med deležniki (oseba s posebnimi potrebami, družina, vrstniki,
strokovni delavci in drugi, ki delajo oz. se srečujejo z OPP),
 organizacija in izvedba izobraževanj za strokovne delavce in starše (po dogovoru šole s
strokovnim delavcem strokovnega centra),
 individualno svetovanje osebam s posebnimi potrebami, družinam, vrstnikom, strokovnim
delavcem in drugim, ki delajo oz. se srečujejo z OPP,
 izposoja strokovnih gradiv, učil, pripomočkov in orodij v knjižnici OŠ dr. Ljudevita Pivka
Ptuj,
 sodelovanje in izvajanje organizacijskih prilagoditev otrokom s posebnimi potrebami,
 psihološka, diagnostična in svetovalna obravnava otrok in mladostnikov z učnimi,
čustvenimi, govornimi in vedenjskimi težavami,
 psihološka pomoč – svetovanje staršem ob učnih, vedenjskih ter čustvenih težavah otrok,
 logopedska diagnostika,
 logopedska obravnava.
Na projektu je zaposlenih 8 strokovnih delavk, in sicer vse v določenem deležu.
2.2.3

Spodbujanje socialne vključenosti otrok in mladostnikov s
posebnimi potrebami v lokalno okolje

S pomočjo učencev, vključenih v projekt, ali za njih smo izvedli 31 večjih aktivnosti (dogodek
Skupaj pobarvajmo dan, 6 gostovanj s slikanico Mica Nogavica, poskusno prakso, obisk
ptujskih srednjih šol, sodelovanje na različnih kulturnih in športnih prireditvah, sodelovanje na
Otroškem parlamentu, postavitev božične stojnice z lastnimi izdelki, predstavljali smo se na
Paradi učenja, Unescovem teku, na Ptujski pravljici, sejmu Altermed in še kje). Z delavnicami
smo razvijali ročne in socialne spretnosti učencev ter nekaj izdelkov ponudili za namen
obdarovanja vzgojiteljic ob koncu šolskega leta. Z izdano slikanico Mica Nogavica smo se
predstavljali na ptujskem in ormoškem območju. Povezali smo se s PŠ Trnava, kamor smo
poslali pisma naših devetošolcev skupaj s slikanico Mica Nogavica, sinjim medvedkom in
zvezkom, kamor so nam zapisovali dogajanje pri njih, dnevnik pa smo pisali tudi mi in jim ga
poslali. Vzpostavili smo dodatno sodelovanje z Domom upokojencev Ptuj, kamor smo zahajali
tedensko in kjer smo ob medgeneracijskem druženju učencev in starostnikov izvajali t. i.
Igrarije z različnimi didaktičnimi pripomočki. Devetošolcem smo ponudili možnost
preizkušanja lastnih potencialov v sklopu poskusne prakse na 5 različnih lokacijah in prakso
uspešno zaključili. Decembra 2019 smo prispevek o uvajanju poskusne prakse predstavili
študentom in zainteresirani javnosti na konferenci projekta SVLO, ki je potekala v Ljubljani na
Fakulteti za socialno delo. V sklopu načrtovanja šolske trgovinice smo oblikovali spletno stran,
na kateri promoviramo šolske izdelke – www.posebniobjemkreativnosti.blogspot.com.
Naredili smo prve korake, da bi v prostorih Dijaškega doma Ptuj odprli t. i. samostojno učno
stanovanje.
Od 1. januarja do 13. marca 2020 smo se vključevali in povezovali v naslednjih šolskih
projektih: v Tednu pisanja z roko (20.–24. januar 2020) smo pisali znanim osebam (in prejeli
nekaj odgovorov), se družili z igralko Urško Vučak Markež in spoznali grafologinjo go.
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Angelco Rijavec, v okviru Otroškega parlamenta (januar–marec 2020) pa smo z vrstniki drugih
šol UE Ptuj na občinskem in medobčinskem zasedanju premlevali izzive in možnosti pri
oblikovanju poklicne prihodnosti. Po preklicu karantene vsled virusa covid-19 smo v mesecu
juniju v sodelovanju z Društvom Sožitje Ptuj pripravili še skupni medgeneracijski dogodek
Skupaj pobarvajmo dan. Našemu povabilu so se odzvali na OŠ Olge Meglič, OŠ Ljudski vrt s
podružnico Grajena, v 4 enotah Doma upokojencev Ptuj in v 1 enoti Vrtca Ptuj – ustvarjali smo
na skupno temo »Nasmehi – včeraj, danes, jutri«, nato pa se še s pomočjo spleta povezali na
daljavo. Po dogodku smo oblikovali skupno e-brošuro, v kateri smo strnili vtise udeležencev.
Konec šolskega leta smo zaključili s pripravo paketa presenečenja za učence PŠ Trnava.
Z začetkom novega šolskega leta 2020/21 smo v septembru in oktobru 2020 izvedli karierno
orientacijo z okroglo mizo za učence 9. razreda, več pozornosti pa smo namenili usposabljanju
učencev za rabo informacijske tehnologije (računalnika, spleta, povezovanja na daljavo). Z
devetošolci smo javnosti predstavili nov šolski izdelek – ekološke lesene sveče. Prav tako pa
smo začeli s pripravami na snemanje predstavitvenega videospota, s katerim bomo ozaveščali
družbo o osebah s posebnimi potrebami, posnetek pa bo uporabljen tudi za namene velike
dobrodelne akcije ob 70. obletnici šole Vključi srce.
Utrinke dogajanja smo skozi celo šolsko leto objavljali na šolskem blogu
(www.vkljucimose.blogspot.com) in na Facebook strani Vključimo se, pripravili pa smo tudi 4
številke šolskega e-glasila Vključimo se (Spomladi, Poleti, Na daljavo in Na praksi).
V projektu je skupaj sodelovalo 115 učencev šole, od tega v šolskem letu 2018/19
6 devetošolcev, v šolskem letu 2019/20 pa 5 devetošolcev. Povezovali smo se s/z: Društvom
Sožitje Ptuj, CIRIUS Kamnik, srednjo Biotehniško in Strojno šolo Ptuj, Gimnazijo Ptuj, Vrtcem
Ptuj, OŠ Olge Meglič, OŠ Ljudski vrt, PŠ Trnava, JS za kulturne dejavnosti Ptuj, LU Ptuj in
Špajzo modrosti, CID Ptuj, Mestno občino Ptuj, Q-centrom Ptuj, Domom upokojencev Ptuj,
DPM Ptuj, kmetijo Bolcar, Dijaškim domom Ptuj in Hostlom Poetovio Ptuj, kavarno Kavoteka
in Tarok bar, trgovino Od mene k tebi, Centrom ponovne uporabe Ptuj. Pri učencih smo
razvijali: jezikovne/retorične kompetence, socialno interakcijo, učenje učenja, ustvarjalnost,
samostojnost.
2.2.4

EKOŠOLA

V šolskem letu 2020/2021 bomo v okviru projekta Živeti s podnebnimi spremembami naše
učence spodbujali k raziskovanju podnebnih sprememb, živali in rastlin ter vplivu podnebnih
sprememb na vsa živa bitja. Spoznavali bodo, kako lahko sami prispevajo k zmanjševanju
podnebnih sprememb. Želimo si, da bi naši učenci razvili spoštljiv in skrben odnos do okolja,
našega življenjskega prostora. Prav tako bomo nadaljevali z naslednjimi projekti: Altermed,
Šolska vrtilnica in Likovni natečaj za kreativne izdelke. S projektom Altermed želimo
izpostaviti odnos do zdravja, da zdravje doživljamo in pojmujemo kot vrednoto. Na sejmu
Altermed se bomo predstavili z izdelki na temo Lokalno pridelana hrana, gibanje in zdravje. S
Šolsko vrtilnico smo v prostorih šolskega dvorišča ustvarili razgiban šolski vrt, ki nam služi
tudi kot učilnica na prostem. Šolski vrt kot sestavni del šolskega dvorišča omogoča velike
možnosti za izvajanje različnih oblik aktivnosti v okviru rednega pouka. Pridobljena znanja in
izkušnje bodo učenci s pomočjo likovnega ustvarjanja prenesli tudi na papir in izdelovanje
izdelkov iz odpadne embalaže. Sodelovali bodo v likovnih natečajih na temo Podnebne
spremembe in Izdelki iz odpadne embalaže in rabljenih oblačil. Pri tem bodo uporabili svojo
kreativnost, domišljijo in ustvarjalnost. Temelj odgovornega odnosa do okolja je izobraževanje,
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ki ni le posredovanje in pridobivanje znanja, ampak dejavno spreminjanje kulture obnašanja in
ravnanja.
2.2.5 ŠOLSKI EKOVRT
V projekt Šolski ekovrt, ki deluje pod okriljem ITR, smo vključeni že vrsto let. Program tega
projekta korenito spreminja ozaveščenost slovenskih vrtcev in šol v smeri permakulturnega
načrtovanja, trajnostnega razvoja in globalnega učenja. Za svoja prizadevanja in delo na tem
področju smo si leta 2016 pridobili tudi Častni znak. Vsako leto si tako postavimo nove cilje,
ki nas vodijo k novim znanjem, spoznanjem in zavedanjem o tem, da smo mi del narave in da
je narava del nas. Če bomo »danes« zanjo skrbeli z vso ljubeznijo in podporo, nam bo
omogočala kakovostno bivanje tudi »jutri«.
V okviru Šolskega ekovrta smo se vključili tudi v dejavnosti evropskega projekta »EAThink –
jej lokalno, misli globalno«, ki nas je seznanil z oblikami globalnega učenja, kar je sicer
vseživljenjski proces, ki pomaga razumeti povezave med našim življenjem in življenjem ljudi
po svetu. Poglablja razumevanje ekonomskih, družbenih, političnih, okoljskih in kulturnih
tokov, ki vplivajo na življenja ljudi in drugih bitij. Razvija veščine, podpira vrednote in odnose,
ki omogočajo posameznikom in skupnostim, da aktivno prispevajo k razreševanju lokalnih in
globalnih izzivov. Globalno učenje je usmerjeno v sprejemanje odgovornosti za soustvarjanje
sveta, v katerem imajo vsi priložnost živeti dostojno življenje v skladu z njihovimi potrebami.
Mi s pomočjo globalnega učenja spodbujamo naše učence h kritičnemu razmišljanju o razvojnih
vprašanjih in aktivnem (so)delovanju na tem področju. Omogočamo možnosti, da spoznajo svet
takšen, kot v resnici je.
“Globalno izobraževanje ljudem odpre oči in um za dojemanje stvarnosti tega sveta in jih
spodbuja za delovanje, ki vodi k svetu večje pravičnosti, enakosti in človekovih pravic za
vse.” (Maastrichtska deklaracija o globalnem izobraževanju, COE 2002:2)
Kaj smo naredili do danes in kakšni so naši načrti za prihodnost? Prvo leto smo na zeleni
površini, ki smo jo na naši novi šoli namenili za vrtnarjenje, ustvarili zeliščno spiralno gredo.
Ta je postala srčika našega šolskega ekovrta. Zanjo skrbijo mnogi učenci s svojimi mentoricami
v okviru delovne vzgoje in izbirnih predmetov vrtnarjenje, kmetijska dela in kreativnost. Na
prehodu pomladi v poletje se še posebej opojno razrašča med mogočnimi skalami, ki mnogim
zdravilnim zeliščem v vseh letnih časih nudijo toplo oporo. Bogato ozelenelo kamnito spiralo
smo nadgradili še z ovalno gredo, kjer vzgajamo pegasti badelj in z večjo dvignjeno okroglo
gredo, ki smo jo zasadili z bučami. Naš ponos pa je tudi devet gredic organske oblike. Zasnovali
smo jih okoli okrogle spiralne osnove v obliki cvetnih listov. Gredice smo omejili z nizkimi
lesenimi ograjicami in jih zasadili z zelenjavnimi mešanimi posevki. V obdelavo smo jih
ponudili vsem razredom na šoli s popotnico, da nas skupno vrtičkanje združuje in nas nagrajuje
v vseh pogledih. Saj kdor zasadi vrt, zasadi ljubezen.
Ob ustvarjalnem vrtnarjenju in uporabi pridelane zelenjave ter zelišč v gospodinjske in
zdravstvene namene smo v tem šolskem letu izvajali tudi mnoge dejavnosti, namenjene
ozaveščanju kompostiranja. Veseli nas, da smo bili izbrani za šolo gostiteljico delavnice
kompostiranja, ki jo je za nas in okoliške šole izvedla ekipa ITR. Tako smo pod strokovnim
vodstvom že v septembru postavili dva nova kompostnika na šolskem ekovrtu in naredili
sistematični načrt pravilnega kompostiranja. Naš namen je, da ga bomo dosledno izvajali prav
vsi na šoli. Zavedamo se namreč, da je kompostiranje še več kot recikliranje. Vemo, da je
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kompostiranje izjemnega pomena za naše zdravje, ohranjanje tal, blaženje podnebnih
sprememb in krožno gospodarstvo.
V šolskem letu 2020/21 bodo za naše gredice skrbeli razredi (NIS) in oddelki (PPVI) s svojimi
mentoricami. V obdelavo gredic pa bodo vključene tudi mentorice Tina Majerič v okviru
gospodinjstva, Marjetka Svenšek Kristovič v okviru čebelarjenja in Jasna Veber Zazula v
okviru kreativnosti.

2.2.6

SEMENA SPREMEMB

V šolskem letu 2019/20 smo se vključili v projekt Semena sprememb, ki je namenjen osnovnim
šolam in usmerjen v prihodnost Slovenije. Menimo, da je naša prihodnost preveč pomembna,
da bi jo prepustili naključju. Za boljšo prihodnost je odgovoren vsak od nas. Danes.
Projekt deluje pod okriljem Službe vlade Republike Slovenije za razvoj in kohezijsko politiko.
Na izobraževalnem seminarju smo se vključeni učitelji s pomočjo ekipe organizatorjev v obliki
inovativnega globalnega poligona seznanili z osnovnimi orodji in metodami, ki so nam lahko v
pomoč pri povezovanju vrednot vizije in ciljev projekta s poučevalnim procesom.
Načrtovane aktivnosti za učence smo povezovali s cilji trajnostnega razvoja. Ob tem smo
izhajali tudi iz 5 elementov, o katerih govori Vizija Slovenije: 1 – učenje za življenje in skozi
življenje, 2 – inovativna družba, 3 – zaupanje, 4 – kakovostno življenje in 5 – identiteta. Naštete
vrednote smo kot izbrane vsebine konkretno vključevali v učne načrte različnih predmetov ter
jih tako v različnih oblikah pri različnih predmetih udejanjali v praksi skozi celotno šolsko leto.
Naš cilj je, da vključene učence čim bolj motiviramo k razmišljanju o prihodnosti. Zavedamo
se, da je potrebno za doseganje zaželene prihodnosti dobro razumeti sedanjost in sprejeti
odločitev, kaj želimo doseči. Naša šolska vizija je seveda temeljila na glavnih ciljih projekta
Semena sprememb, na Viziji Slovenije in trajnostnemu razvoju. A zasnovana je na željah naših
učencev za prihodnost. Skozi celotno šolsko leto smo se skupaj trudili, da smo jih združili v
eno in da želje vsakega izmed nas postanejo naše skupne vrednote.
Na naši šoli so bile v projekt vključene tri učiteljice: Milena Zupanič z učenci 5. razreda, Tanja
Rugani z učenci, ki so vključeni v OPB NIS, in Jasna Veber Zazula z učenci, ki so vključeni v
OPB PPVI.
2.2.7

GLASBA PRI OTROCIH S POSEBNIMI POTREBAMI

S projektom učenja igranja na instrumente smo nadaljevali tudi v letu 2020. Tako so učenci
imeli možnost igrati na različne instrumente. Učili so jih za to usposobljeni učitelji, ki so z
glasbo povezani že vrsto let. Učenci pa bodo še naprej igrali na Orffova glasbila ter se
udeleževali Orffomanije, na kateri bomo letos prisotni že peto leto. V šoli deluje tudi Orffova
skupina, ki se imenuje »Orffobongoband«.
Cilji projekta “Glasba za otroke s posebnimi potrebami” – učenci znajo:



posnemati melodične in ritmične motive v skladu s svojimi individualnimi sposobnostmi,
poznati okvirno orientacijo v notnem ali barvnem zapisu (tonske višine, trajanje …),

52








razlikovati zvoke in tone,
razlikovati pojme glasno – tiho, hitro – počasi ter višje in nižje tone,
pesmi izvajati v skupini ali posamezno,
spremljati pesmi in igrati krajše skladbe na otroška glasbila,
igrati spremljave in skladbe za Orffov instrumentarij,
vključiti se v glasbene dejavnosti v šolskem okolju in izven njega.

Projekt vodita Klementina Korpič Mikec in Jasna Veber Zazula.
2.2.8

Rastem s knjigo

Rastem s knjigo je nacionalni projekt, ki ga izvajajo vse slovenske OŠ. Namenjen je predvsem
7. razredom, ki obiščejo splošno krajevno knjižnico. Naša šola vključuje v ta projekt vse
razrede. Izvedemo bibliopedagoške ure, na katerih učenci predstavijo svoje najljubše knjige.
Vodja projekta je knjižničar Silvester Vogrinec.
2.2.9

SHEMA ŠOLSKEGA SADJA

Tudi v letošnjem šolskem letu smo vključeni v »sistem razdeljevanja sadja v šolah« s finančno
podporo Evropske unije. Sadje in zelenjava iz naslova tega projekta se bosta razdeljevala enkrat
tedensko, v sredo ob 8. uri. Sadje in zelenjava bo pripravljena na posebnem prostoru v avli šole.
Z vključitvijo v shemo šolskega sadja želimo ozavestiti otroke o pomembnosti uživanja svežega
sadja iz lokalnega okolja. Prav tako imajo učenci možnost, da v šolski kuhinji dobijo sadje vse
dni v tednu. Tudi pri razdeljevanju sadja moramo upoštevati ukrepe v povezavi s corona
virusom, zato nam sadje pripravijo v kuhinji, kjer si ga učenci lahko vzamejo, kadar želijo. Za
shemo šolskega sadja skrbi učiteljica Tina Majerič.

2.2.10 ZDRAVI ZOBJE
Skozi celo leto smo se trudili in si pridno umivali zobke, tako kot vsako leto. Pri tem nam je
pomagala zobna sestra Mojca Mendek, medicinska sestra za zobozdavstveno preventivo iz
Zdravstvenega doma Ptuj, ki nas pogosto obišče in nam pokaže, kako se zobje pravilno umivajo
in kako čim bolje skrbimo zanje. Prav tako pa smo skupaj z delovno terapevtko obiskali
zobozdravnika. Delovna terapevtka je peljala otroke k zobozdravniku enkrat tedensko po
predhodnem dogovoru s starši. Tako smo nudili učencem na naši šoli maksimalno skrb za
zdrave zobe. V času korona virusa smo obiske pri zobozdravniku odpovedali.
2.2.11 MEDNARODNI PROJEKT ERASMUS PLUS
Šola je na podlagi podpisanih pogodb s Centrom RS za mobilnost in evropske programe
izobraževanja in usposabljanja – Cmepius vključena v 4 projekte Erasmus +:
1.
2.
3.
4.

»I.D.E.A! Together we can!«.,
Get to know us!,
Be My Frend, I am just like You! and
Active children for a better live.
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Zaradi Covid 19 epidemije so bile aktivnosti v vseh projektih trenutno naravnane na virtualne
aktivnosti in zoom sestanke.
Namen mednarodnih projektov je izmenjava dobre prakse poučevanja oseb s posebnimi
potrebami med partnerskimi šolami.
V šolskem letu 2020/2021 bomo izvajali 4 Erasmus + projekte iz 2 različnih akcij. Na novo
smo pridobili dva projekta. V obeh novih projektih nastopamo kot partnerska šola.
Projekt »Get to know us« spada pod akcijo šolskih partnerstev (KA229). Čas izvajanja projekta
je 24 mesecev (od 1. 9. 2020 do 31. 8. 2022). Odobrena evropska sredstva znašajo 21.340,00
eurov, koordinatorska šola je iz Velike Britanije.
Projekt »Be my Friend, I am just like You« spada pod akcijo strateških partnerstev šolskega
izobraževanja (KA201). Izvedba projekta bo trajala12 mesecev (od 1. 10. 2020 do 30. 9. 2021).
Točen znesek odobrenih sredstev nam v tem trenutku ni znan, saj še nismo prejeli informacije
s strani naše NA. Projekt smo prijavili za dve leti, a je koordinatorska nacionalna agencija
projekt skrajšala za eno leto, s tem pa se je spremenilo tudi načrtovano financiranje.
Predvidevamo, da bomo za izvajanje projekta prejeli okrog 9.000,00 eurov evropskih sredstev.
Koordinatorska institucija je iz Bolgarije.
V šolskem letu 2020/21 nadaljujejo še s projektom IDEA! TOGETHER WE CAN!. Zaradi
situacije covid-19 je odpadlo srečanje na naši šoli, ki je bilo predvideno za mesec maj 2020. V
skladu z usmeritvami EU in naše Nacionalne agencije se projekt »IDEA! TOGETHER WE
CAN«! podaljša za eno leto, in sicer do 31. 8. 2021. Čaka nas samo še zaključno srečanje na
naši šoli in končno poročilo. Koordinatorska šola je naša šola.
Prav tako nadaljujemo z dvoletnim projektom »ACTIVE CHILDREN FOR A BETTER
LIVE«, ki ga koordinira vrtec Bratov Grim iz Bolgarije. Naši partnerji prihajajo iz Bolgarije,
Romunije, Španije in Portugalske. Žal smo v šolskem letu 2019/2020 izvedli samo
koordinatorsko srečanje v Romuniji. Vsa ostale, po programu načrtovane aktivnosti, so zaradi
situacije covid-19 obstale. Projekt se zaradi tega podaljša do maja 2022.
Vse projektne dejavnosti bodo še naprej vključene v kurikulum šole in se bodo odvijale v času
pouka. Šolsko osebje bo spoznavalo nove učne metode, orodja, pedagoške pristope partnerskih
kolegov. Tokrat noben projekt ne predvideva mobilnosti učencev.
Naj nam bodo vsi odobreni projekti razlog za navdihujoče timsko delo in naj bo ta uspeh pogum
za novo inovativnost v mednarodnih projektih.
Tabela 21: Mobilnost v letu 2020 v okviru projekta Erasmus+ »I.D.E.A! TOGETHER WE
CAN!
DRŽAVA
Portugalska

ČAS

ŠT.
UDELEŽENIH:
UČITELJI
1

1.–8. 3. 2020

ŠT. UDELEŽENIH:
UČENCI
/

Projektni tim se je sestajal preko Zoom srečanj. Na svojih sestankih je načrtoval in evalviral
že izvedene in prihajajoče projektne aktivnosti.
Zaradi epidemije covid-19 mobilnost partnerjev v Slovenijo ni bila možna, zato smo zaprosili
za podaljšanje projekta za eno leto, kar je bilo tudi odobreno.
Koordinatorica projekta Erasmus + je Tanja Nikolovski.
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2.2.12 Otroški parlament
Otroški parlament je projekt, ki je leta 1990 nastal na pobudo učencev, da bi lahko javno
spregovorili, predstavili svoje mnenje in dileme o zanje pomembnih vprašanjih. Otroški
parlament deluje v obliki zasedanj, ki omogočajo sodelovanje vsem osnovnošolcem. Zasedanja
potekajo v osnovnih šolah v razrednih skupnostih in na šolskem parlamentu. V vsaki šoli učenci
izberejo predstavnike, ki jih zastopajo na občinskem in medobčinskem Otroškem parlamentu,
tam izvoljeno delegacijo pa pošljejo na nacionalni Otroški parlament, ki poteka v dvorani
Državnega zbora Republike Slovenije. Vsako leto zasedanja sledijo temi, ki jo mladi
parlamentarci izberejo na nacionalnem Otroškem parlamentu. Organizator nacionalnega
programa Otroškega parlamenta je Zveza prijateljev mladine Slovenije, na ptujskem območju
pa se izvaja pod okriljem Društva prijateljev mladine Ptuj.
2.2.13 Mednarodni projekt sodelovanja s šolo v Varaždinu
V šolskem letu 2020/2021 je izdelan naslednji načrt sodelovanja.
 Ob mednarodnem dnevu invalidov 3. 12. 2020 smo na prireditev v OŠ dr. Ljudevita
Pivka nameravali povabiti učence iz Varaždina. Prireditev je zaradi situacije covid
odpadla.
 V predbožičnem času smo učenci in učitelji želeli obiskati šolo v Varaždinu in obdariti
njihove učence – takrat smo imeli izobraževanje na daljavo in aktivnosti nismo mogli
speljati.
 Srečanje na OŠ dr. Ljudevita Pivka v mesecu marcu ob materinskem dnevu je odpadlo
zaradi korone.
Vodja projekta je Dragica Emeršič. S partnerji iz Varaždina smo v navezi virtualno preko spleta
in si izmenjujemo izkušnje. Prav tako pa skupaj sodelujemo v Erasmus projektu.

2.2.14 Dobrodelna akcija Vključi srce
Ob 70. obletnici delovanja šole smo se odločili praznovanje obeležiti tudi z veliko dobrodelno
akcijo. Poimenovali smo jo Vključi srce. Gre za akcijo, ki se bo pripravljala skozi celotno šolsko
leto 2020/21, sklepni dogodek pa bo izveden 18. in 19. junija 2021, ko se bomo s kolesi
odpravili na dvodnevno pot od Ptuja do Portoroža. Namen dobrodelne akcije je zbiranje denarja
za družine naših učencev s posebnimi potrebami, ki so se znašle v finančni stiski. A to ni edini
cilj akcije – hkrati želimo seznanjati in ozaveščati širšo družbo o osebah s posebnimi potrebami
ter izzivih današnje družbe (ki pestijo vse, ne glede na status, spol ali starost), se povezovati,
razvijati pozitivne odnose in se proaktivno vključevati v socialno okolje. Priključili so se nam
tudi zavodi na začrtani trasi – OŠ Stanka Vraza, OŠ Minke Namestnik - Sonje, OŠ Glazija, OŠ
27. julij, CIRIUS Kamnik, OŠ Ivana Cankarja Vrhnika, OŠ Pivka, CKSG Portorož in Društvo
Sožitje Ptuj. Medijska podpora pred in na samem dogodku nam bo Radio Ptuj. Dogodek bomo
promovirali tudi s promocijskim videospotom. Verjamemo, da lahko skupaj naredimo svet
malo lepši, malo prijaznejši, malo večji. Pripravljeni smo skupaj pomahati družbi, poskrbeti za
zdravega duha v telesu, kakšnega pač imamo, in narediti še kakšno dobro delo. Res je trenutna
situacija negotova, a svet se ne bo ustavil in stiske ne bodo izginile. Zato gledamo naprej in se
veselimo novih zmag.
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2.3

Realizacija dodatne strokovne pomoči

Dodatna strokovna pomoč je bila ob koncu šolskega leta 2019/20 nudena učencem v
večinskih šolah in vrtcih v okolici na osnovi odločb. Veliko učencev je še vedno dobivalo
odločbo med šolskim letom, kar je oteževalo kadrovsko načrtovanje. To obliko individualne
pomoči so izvajale pri nas zaposlene mobilne specialne pedagoginje, logopedinje,
psihologinji, tiflopedagoginja in socialna pedagoginja. Ure dodatne strokovne pomoči je ob
koncu šolskega leta 2019/20 izvajalo 31 strokovnih delavk:
- 25 specialnih pedagoginj,
- 2 psihologinji,
- 2 socialni pedagoginji,
- 2 logopedinji.
Svoje delo je mobilna služba izvajala v 25 osnovnih šolah s podružnicami, 1 srednji šoli, 2
samostojnih vrtcih z enotami ter vrtcih pri osnovnih šolah.
V večinskih šolah in vrtcih so mobilne strokovne delavke obravnavale skupaj 449 otrok s
posebnimi potrebami, ki so potrebovali dodatno strokovno pomoč logopeda, psihologa,
tiflopedagoga, socialnega pedagoga ali specialnega in rehabilitacijskega pedagoga za
premagovanje težav, ovir oz. motenj ter so z njimi izvedle skupno 680 ur DSP.
Mobilna dodatna strokovna pomoč se je izvajala po lokacijah, navedenih v spodnji tabeli, do
31. 8. 2020.

Preglednica 1. Osnovne šole s podružnicami in vrtci, na katerih smo izvajali DSP
1. Benedikt
2. Breg
3. Cirkovce
4. Cirkulane-Zavrč
5. Destrnik-Trnovska vas
6. Dornava
7. Gorišnica
8. Hajdina
9. Juršinci
10. Kidričevo – Lovrenc na Dr.
polju
11. Ljudevita Pivka Ptuj
12. Ljudski vrt
13. Majšperk – Stoperce –
Ptujska Gora
14. Markovci
15. Mladika
16. Olge Meglič
17. Podlehnik
18. Pesnica – Pernica
19. Videm – Sela – Leskovec
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20. Žetale
SKUPAJ: 25 lokacij
Preglednica 2. Vrtci pri OŠ
1. Benedikt
2. Cirkovce
3. Cirkulane-Zavrč
4. Destrnik-Trnovska vas
5. Dornava
6. Gorišnica
7. Hajdina
8. Hoče
9. Juršinci
10. Kidričevo
11. Majšperk – Stoperce –
Ptujska Gora
12. Markovci
13. Podlehnik
14. Pesnica – Pernica
15. Videm – Sela – Leskovec
16. Žetale
SKUPAJ: 23 lokacij
Preglednica 3. Samostojni vrtci, na katerih izvajamo DSP
1. Gornja Radgona
2. Ptuj (z 10 enotami)
Preglednica 4. Srednja šola, na katerih izvajamo DSP
1. ŠC Ptuj, elektro šola
Strokovne delavke so se srečevale na aktivih mobilne službe, kjer se je obravnavala aktualna
problematika in se je usklajevalo izvajanje dodatne strokovne pomoči. Aktiv MS je bil v fizični
obliki izveden 5-krat, zaradi epidemije covid-19 pa še 7-krat na daljavo. Skupno je bilo
izvedenih 12 aktivov mobilne službe.
Tabela 22: Realizacija mobilne službe v šolskem letu 2019/2020
DSP šola

1.

BER

Hajdina

MAJDA
2.

BOROVIČ

Število

Število ur /

otrok

teden
1

% realizacije

DSP vrtec

Število

Število ur

%

otrok

/ teden

realizacije

25

100,8 %

/

/

/

/

98,81 %

/

/

/

/

Videm

2

2

57,5

6
Majšperk

7

12

Videm

1

25

MONIKA
3.

CEBEK
SIMONA

4.

ČEH TINA

100,15 %

6
Markovci

1

%
20

97,4 %

2

57

/

/

/

/

5.

HAVLAS

Mladika

4

7

92,7 %

/

/

/

/

/
Ptuj

/

/

/

4

8

62,5

VOJKA
6.

KAISER

%
Dornava

7

7

99,2 %

Ljudski vrt

6

7

100,8 %

/

/

/

/

1

2

87,1

HAMERŠAK
TINA

ŠC Ptuj

%
Hajdina

1

1

88,2 %

Hajdina

2

2

72,9
%

Pesnica

3

4

100,7 %

2

2

76,5 %

Gorišnica

2

2

Olge

1

Podlehnik

/

/

/

/

Hoče

1

2

53 %

89 %

Cerkvenjak

1

1

81 %

1

86 %

Ptuj

3

6

61 %

1

2

79 %

/

/

/

/

Breg

1

3

92 %

/

/

/

/

Destrnik-

2

2

86 %

Destrnik –

2

3

64 %

/

/

/

4

5

36 %

(Pern.)
7.

KAPL

Cirkulane-

SIMONA

Zavrč

Meglič

T. vas

8.

KARNIČNIK

T.vas

Videm

1

1

89 %

Dornava

4

6

100 %

VERONIKA

/

Pesnica
(Pernica)

Breg

1

1

100 %

/

/

/

/

Markovci

2

2

93 %

/

/

/

/

Hajdina

4

6

90 %

/

/

/

/

Cirkulane-

1

1

100 %

/

/

/

/

Pesnica

2

4

100 %

/

/

/

/

KUKOVEC

Benedikt

7

11

81,72 %

Benedikt

4

5

60 %

SABINA

/

/

/

/

Gornja

6

11

53,7

Zavrč

9.

Radgona
10. KUKOVEC
SANDRA

%

Juršinci

7

12

86 %

/

/

/

/

Destrnik-

8

11

90,5 %

/

/

/

/

3

3

91 %

/

/

/

/

Markovci

2

2

100 %

Ptuj

18

16

73 %

/

/

/

/

Hajdina

2

2

74,3

T.vas
Olge
Meglič
11. LUKMAN
ANJA
%
/

/

/

/

Markovci

3

4

72,4
%

12. MLAKAR

Žetale

9

17

84,5 %

Žetale

1

2

ALENKA

13.

57,1
%

Podlehnik

2

4

91,4 %

Podlehnik

2

2

57 %

MOHORKO

Cirkulane-

1

2

84 %

Ptuj

16

19

71,5

ANJA

Zavrč

%
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Markovci

3

4

102,8 %

Breg

9

14

100,88

Podlehnik

1

1

97 %

Cirkovce

1

26

96,6 %

Podlehnik

2

2

54,2

/

/

/

/

/

/

/

/

1

1

62,9

%
14.

NIKOLOVSKI
TANJA

15.

PAJNKIHER

%

SIMONA

16. PIHLER
BRUMEN
NATAŠA

Cirkovce

7

%

Videm

3

4

95,2 %

/

/

/

Dornava

1

1

97 %

Dornava

/

1

1

63 %

OŠ dr.

1

10

100 %

/

/

/

/

Ljudevita

0

/

/

/

/

Pivka

17. RUGANI

Juršinci

3

3

91,3 %

Mladika

1

27

99,52 %

/

/

/

/

27

99,1 %

/

/

/

/

19

99 %

Cirkulane-

1

1

62 %

TANJA
18. SAGADIN

3
Majšperk

1

NATALIJA
19. SEREC
ŠIJANEC

3
Cirkulane-

9

Zavrč

Zavrč

SAŠKA
20.

SVENŠEK
KRISTOVIČ
MARJETKA

21. ŠEŠERKO

(Zavrč)
Olge

1

100 %

/

/

/

/

1

25

97,8 %

Dornava

2

2

70 %

21

96 %

Hajdina

3

4

61,5

Kidričevo

1

2

/

/

/

Meglič
Dornava

SARA
22. TEMENT

1

9
Hajdina

1

KATJA

3

%

/

/

/

/

72,8

Olge

1

2

97,1 %

Kidričevo

1

3

100 %

Kidričevo

1

2

60 %

Destrnik-

1

21

100 %

/

/

/

/

T.vas

2

Gorišnica

1

17

100 %

Gorišnica

3

3

53 %

27

98 %

/

/

/

18

102,3 %

4

7

70,2

%
23. TRUNK
JANJA
24. TOPLAK
ANICA

25. TURK

/

Meglič

MEZGEC

3

ANDREA
26. VAJDA
MATEJA
27. VIDIC KAJA

Olge

1

Meglič

5

Majšperk

1

/
Majšperk

0
28.

VINDIŠ

%

Markovci

8

15

101,7 %

Kidričevo

1

16

103 %

27

102,8 %

25

99,9 %

Markovci

4

4

68 %

/

/

/

/

/

/

/

/

2

2

88 %

97

123

BRATUŠEK
BARBARA

29. ZAVEC
ERMAN

1

NATAŠA
30. ZELENKO

Kidričevo

1

MARIJA
31.

ŽNIDARKO

6
Kidričevo

1

BARBARA

SKUPAJ

Kidričevo

5
352

557
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Dodatno pojasnilo:
 realizacija v vrtcih je nižja zaradi tega, ker se dodatna strokovna pomoč v vrtcih v času
epidemije ni izvajala, delavke pa so bile zaradi covida-19 vse od 16. 3. 2020 do 1. 6.
2020 na čakanju,
 s 1. 6. 2020 so bili mnogi otroci izpisani iz vrtca, kar prav tako znižuje % realizacije
ob koncu šolskega leta.
Poleg navedenih ur so strokovne delavke OŠ dr. Ljudevita Pivka v okviru ur DSP obravnavale
tudi 10 učencev na matični šoli in z njimi izvedle 348 ur DSP.
2.3.1

Načrtovano izvajanje dodatne strokovne pomoči v šolskem letu
2020/2021

Tabela 23: Razporeditev mobilnih strokovnih delavk po šolah in vrtcih ter število ur DSP od
1. 9. 2020
IME in PRIIMEK

ŠOLA/VRTEC

ŠTEVILO UR
DSP

1.
2.
3.

BER Majda
CEBEK Simona
CIGLARIČ Suzana

25
26
21

4.
5.

ČEH Tina
DUCMAN Jasmina

Hajdina OŠ 25
Videm OŠ 26
Gorišnica OŠ 6
Gorišnica v 1
Velika Nedelja OŠ 1
Destrnik OŠ 10
Destrnik vrtec 3 (2
Destrnik, 1 T. vas)
Markovci OŠ 23
Mladika 27
Pesnica OŠ 8 +Pernica
OŠ 8 = 16
Pesnica vrtec 4+Pernica
vrtec 4 = 8
Majšperk v 3 (od tega 2
Majšperk, 1 Breg – ni
podružnica)
Olge Meglič OŠ 1
Ptuj vrtec 18 (bo 19, če
bo Majšperk š samo 1)
Ljudski vrt OŠ 9
Dornava OŠ 9
Breg OŠ 2
Hajdina OŠ 3
Projekt 10 %
Kidričevo OŠ 11
Majšperk OŠ 4
Markovci OŠ 2
Starše OŠ 8
Benedikt OŠ 6

24

23
27

(do 6.10. Karničnik)

6.

HORVAT Doris

7.

HRŽIČ Teja

8.

KAJZER
HAMERŠAK Tina

9.

KAPL Simona

10.

KUKOVEC Sabina
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22

23 + projekt

25

25

Benedikt vrtec 6
Gornja Radgona vrtec 13
Juršinci OŠ 17
Olge Meglič OŠ 3
Ptuj vrtec 5

11.

KUKOVEC Sandra

12.

LUKMAN ANJA

Markovci OŠ 4
Markovci vrtec 1
Mladika OŠ 4
Benedikt OŠ 5
Benedikt vrtec 4
Cirkovce OŠ 2
Cirkovce vrtec 2
Projekt 10 %

22+projekt

13.

MLAKAR Alenka

21

14.

MOČNIK Darija

15.

MOHORKO Anja

16.

NIKOLOVSKI
Tanja

17.

PAJNKIHER
Simona
PIHLER BRUMEN
Nataša

Žetale OŠ 14
Žetale vrtec 2
Podlehnik OŠ 2
Breg OŠ 1
OŠ Majšperk (Stoperce)
2
Podlehnik OŠ 1
Videm 1
Juršinci 2
Olge Meglič 4
Breg OŠ 1
Cirkulane-Zavrč OŠ 2
Dornava OŠ 2
Hajdina OŠ 3
Markovci 2
Ptuj vrtec 16
Kidričevo OŠ 5
Breg OŠ 15
Podlehnik OŠ 1
Projekt 30 %
Cirkovce OŠ 25
Dornava OŠ 1
Dornava vrtec 1
Videm OŠ 6
Breg OŠ 3
Juršinci v 1
OŠPP 11
OŠPP projekt 10 %
Ljudski vrt OŠ 22
Majšperk OŠ 25
Cirkulane Z. OŠ 22
Projekt 10 %
Kidričevo OŠ 6
Kidričevo vrtec 4
Žetale OŠ 3
Žetale vrtec 1
Podlehnik OŠ 3
Hajdina OŠ 7
Hajdina vrtec 2

23 + projekt

18.

19.
20.
21.
22.

RUGANI Tanja
SAGADIN Natalija
SEREC ŠIJANEC
Saška
SEVŠEK Tamara
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25

18

21
16 + projekt

25

22
25
22 + projekt
26

23.

ŠEŠERKO Sara

24.

TOPLAK Anica

25.
26.
27.
28.

TRUNK Janja
TURK MEZGEC
Andreja
VAJDA Mateja
VIDETIČ Mojca

29.

VIDIC Kaja

30.

ZAVEC ERMAN
Nataša
ZELENKO Marija

31.
32.

ŽNIDARKO
Barbara

Dornava OŠ 22
Dornava vrtec 2
Kidričevo OŠ 18
Kidričevo vrtec 4
Markovci OŠ 12
Gorišnica OŠ 18
Vrtec Gorišnica 1
Olge Meglič OŠ 23
Hajdina OŠ 23
Hajdina OŠ 1 ISP
Hajdina vrtec 1 (začetek
5.9.)
Majšperk OŠ 23
Majšperk vrtec 2
Kidričevo OŠ 15
Projekt 20 %
Kidričevo OŠ 26

24

Majšperk OŠ 11
Majšperk vrtec 1
OŠPP svet. delo 40 %
Projekt 10 %

12 + svet. delo +
projekt

22
12
19
23
25

25
15 + projekt
26

Tabela 24: Realizacija ur dsp v mobilni službi za obdobje 1. 9. 2020 – 31. 12. 2020 (stanje na
dan 31. 12. 2020)
Priimek in ime
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

BER MAJDA
CIGLARIČ SUZANA
ČEH TINA
DUCMAN JASMINA (pričetek
dela 2. 11.2020)
HORVAT DORIS
HRŽIČ TEJA
KAJZER HAMERŠAK TINA
KAPL SIMONA
KUKOVEC SABINA
KUKOVEC SANDRA
LENART MAJA
LUKMAN ANJA
MLAKAR ALENKA
MOČNIK DARIJA
MOHORKO ANJA
NIKOLOVSKI TANJA
PAJNKIHER SIMONA
PIHLER BRUMEN NATAŠA
RUGANI TANJA
SAGADIN NATALIJA

% realizacije
ŠOLA
44
39
36
19,4

% realizacije
VRTEC
/
21
11,4

34
35
39
26
35
39,3
39,6
39
35
32,9
32,98
42,9
37
38
36,59
40

15
20
/
/
21,5
28,6
17
19
12,5
17,1
19,71
/
/
17
/
/

62

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

SEREC ŠIJANEC SAŠKA
SEVŠEK TAMARA
ŠEŠERKO SARA
TOPLAK ANICA
TRUNK JANJA
TURK MEZGEC ANDREA
VAJDA MATEJA
VIDIC KAJA
VRBANIČ SIMONA
ZAVEC ERMAN NATAŠA
ZELENKO MARIJA
ŽNIDARKO BARBARA

39
36,5
33
35,2
38
39
39,8
45,8
40,6
40,1
40,8
37

/
18
11,5
17
/
23
/
25
/
/
/
14

Realizacija DSP v vrtcu je nižja, ker so bile strokovne delavke od 19. 10. 2020 do 31.12. 2020
zaradi epidemije covid-19 na čakanju. Nekateri otroci pa so bili v tem času tudi izpisani iz
vrtca.
2.4

Poročilo o dosežkih, ciljih in rezultatih učencev

Učenci šole so se pod mentorstvom učiteljev v šolskem letu 2019/20 udeležili več tekmovanj,
sodelovanj v znanju, spretnostih, talentih. Udeležba je bila na šolskih, občinskih, regijskih in
na državnih tekmovanjih in srečanjih.
Tabela 25: Dosežki učencev na tekmovanjih in drugih dejavnosti v koledarskem letu 2020

Zap. št.

Mentor

1.

Klementina
Pulko

2.

Gorazd Fras

3.

Alenka Kosem

4.

Alenka Kosem

5.

Alenka Kosem

6.

Alenka Kosem

7.

Amalija Krajnc

8.

Tomaž Valenko

9.

Tomaž Valenko

Datum

Aktivnost, kraj

Šolsko tekmovanje
11. 3. 2020 iz Vesele šole
Šolsko tekmovanje
11. 3. 2020 iz Vesele šole
5. 2. 2020

Mednarodni likovni
natečaj "Igraj se z
mano" Ljubljana

Likovni natečaj
"Naravne in druge
28. 5. 2020 nesreče" Ptuj
Pustna dekoracija
3. 2. 2020 Upravne enote Ptuj
Razstava pustnih
kip. izdelkov v
izložbi v centra
11. 2. 2020 mesta Ptuj
Šolsko tekmovanje
8. 3. 2020 Računanje je igra
Državno tekmovanje
v boju med dvema
15. 1. 2020 ognjema (Celje)
Področno
tekmovanje v
6. 3. 2020 košarki (Ptuj)
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4

Rezultati
(priimek, mesto)
bronasto priznanje
(dva učenca uvrstitev
na državno )
bronasto priznanje
(N. S.)

10

4 nagrajenci

12

2 nagrajenca

št.
učencev

3

vsi

vsi
14
12

5. mesto

12

1. mesto

V letu 2020 smo se udeleževali tekmovanj samo do meseca marca, ko smo začeli z
izobraževanjem na daljavo. Od takrat naprej tekmovanja in nastopi na prireditvah niso bili več
organizirani zaradi epidemije corona virusa.
2.5

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocena uspeha, upoštevaje fizične, finančne in opisne kazalce iz letnega programa za leto 2020
Upoštevaje zastavljene cilje v letu 2020 ugotavljamo, da so bili cilji večinoma uresničeni.
V letu 2020 smo nadaljevali z izboljšanjem prostorskih pogojev. Pred šolo na vrtu smo uredili
vrtno lopo za orodje in pripomočke za hišnika (kosilnica, kolesa …), saj v šoli nimamo prostora
za skladiščenje le-tega. Z donacijo smo si pridobili zbiralnik vode, ki ga uporabljamo za
zalivanje vrta. Prav tako pa smo pred šolo narisali šah in posodobili talne igre, da se učenci
lahko igrajo tudi zunaj. V letu 2020 smo nabavili tudi oder za prireditve ter uredili sistem
napajanja požarne zavese v primeru izpada električne energije.
Veliko pa delamo tudi na strokovnem izobraževanju naših zaposlenih, zato se strokovni delavci
udeležujejo različnih izobraževanj čez celotno leto 2020. Glede na to, da je naš kolektiv iz leta
v leto večji, pa velikokrat povabimo kakšnega predavatelja tudi k nam, ker je tako bolj
racionalno. V letu 2020 je bilo izvedenih tudi veliko izobraževanj na daljavo.
Strokovni delavci so se v letu 2020 udeležili naslednjih izobraževanj:
Tabela 26: Strokovni delavci na izobraževanjih
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Skupna izobraževanja
Preverjanje in ocenjevanje znanja
Govorno jezikovne motnje
Avtizem
Uporaba računalnika in različnih
orodij
Naslov izobraževanja
Izobraževanje za Waldorfskega
učitelja
Dokvalifikacija za delo z učenci s
posebnimi potrebami
Metoda fraktalne risbe: Napredne
tehnike
Upraba spletnih orodij
Preverjanje in ocenjevanje znanja
Izzivi sodobne družbe
Digitalne identitete
sreča
odnosi in socialne veščine v šoli
senzorna integracija otrok s
posebnimi potrebami
Usposabljanje za uporabo bralnih
preizkusov v prvem triletju
osnovne šole – Ocenjevalna
shema bralnih zmožnosti učencev
in Bralni test
Paradoksi ničelne tolerance
Filozofija za otroke
Študij Specialne in
rehabilitacijske pedagogike
Organiziranost v specialni
olimpiadi
4. mednarodna konferenca metode
fraktalne risbe, 1. del
Seminar Delo s starši
Gluhi in naglušni v prilagojenem
programu in dsp
Gradniki gibanja
Vodena aktivnost – specifična
področja dela delovnega terapevta
5. Akademija Radovednih pet
Vzdržati in uživati v pedagoškem
poklicu, Heliodor Cvetko
Kako ohraniti optimizem in
znižati raven stresa, Kristjan
Musek, WEB
Nevrološki vidik poučevanja
WEB

vsi
vsi delavci na šoli
vsi delavci na šoli
vsi šolski delavci in
delavci v mobilni službi

datum
5. 2. 2020
1. 7. 2020

vsi zaposleni
delavec (priimek in ime)

30. 6. 2020
datum

Tamara Tomašič

vse leto

Simon Petek

vse leto

Jasna Veber Zazula
Klementina Mikec Korpič
Klementina Mikec Korpič
Gorazd Fras
Gorazd Fras
Andrea Turk Mezgec
Andrea Turk Mezgec

7. 2. 2020
27. 3. 2020
5. 2. 2020
14., 15. 2. 2020
16. 3. 2020 do 20. 4.
2020
25. 9. 2020
28. 11. 2020

Andrea Turk Mezgec

27. 4. 2020

Simona Pajnkiher
Simona Pajnkiher
Simona Pajnkiher

10. 2. 2020
5. 3. 2020
5. 3. 2020

Vojka Havlas

šol. leto 19/20

Anton Lah

feb. 20

Alenka Kosem
Tina Kajzer Hameršak

12. 10. 2019
5. 6.–7. 6. 2020

Nada Pernek
Anja Mohorko

29. 6.–30. 6. 2020
26. 2. 2020

Tanja Knehtl
Majda Ber

19. 11. 2020
13. 2. 2020Maribor

Majda Ber

OŠ Hajdina

Majda Ber

31. 3. 2020

2. 7. 2020

Majda Ber, Anja Lukman 8. 4. 2020
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Kaj lahko predam svojim otrokom
in učencem, WEB, ROKUS
Spletna orodja za poučevanje,
WEB, Rokus
Orodja za pouk na daljavo, WEB,
Rokus
Kako zmagati v vsaki krizi in po
njej, Branko Žunec
Izobraževanje za pedagoge
IKT – izobraževanje na šoli
Avtizem
Erasmus plus/Mobilnost v Zagreb
Gradniki gibanja
Ritmično gibanje
Usposabljanje za uporabo bralnih
preizkusov v prvem triletju
osnovne šole – Ocenjevalna
shema bralnih zmožnosti učencev
in Bralni test
»Kako ohraniti optimizem in
znižati raven stresa«, dr. Kristijan
Musek Lešnik
»Kako posneti in objaviti
predavanje za vaše učence«
»Učenje s spletno beležnico
OneNote Class Notebook«
Učenci s posebnimi potrebami –
izvajanje prilagoditev
Resnica o sreči, Jani Prgič
Nasilje na delovnem mestu
Varna raba interneta
Pomen šolskega reda
Delo s predšolskim otrokom z
avtizmom
Pedagoško-andragoško
izobraževanje
Usposabljanje za uporabo bralnih
preizkusov v prvem triletju
osnovne šole – Ocenjevalna
shema bralnih zmožnosti učencev
in Bralni test
Usposabljanje na področju
varnosti in zdravja pri delu in
varstva pred požarom
Usposabljanje na področju
varnosti in zdravja pri delu in
varstva pred požarom

Majda Ber

23. 4. 2020

Majda Ber

18. 5. 2020

Majda Ber

11. 6. 2020

Majda Ber
Janja Trunk
Janja Trunk
Janja Trunk
Marija Zelenko
Andreja Zagoršek
Andreja Zagoršek

18. 6. 2020
7. 3. 2020 in 6. 6. 2020
30. 6. 2020
2. 7. 2020

Natalija Sagadin

10. 2. 2020

Natalija Sagadin, Anja
Lukman

30. 3. 2020

Natalija Sagadin

1. 4. 2020

Natalija Sagadin

3. 4. 2020

Monika Borovič
Anica Toplak
Anica Toplak
Anica Toplak
Anica Toplak

23. 1. 2020

7. 1. 2020

26. 8. Ptuj LP
13. 1. OŠ Destrnik

Anica Toplak
Simona Kapl

Kaja Vidic

10. 2. 2020

Kaja Vidic

19. 11. 2020

Denis Jambriško

19. 11. 2020
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Zdrav življenjski slog in dejavniki
tveganja za razvoj kroničnih
bolezni
Vzgoja in možgani
Gibam in se učim
Vzdržati in uživati v pedagoškem
poklicu, Heliodor Cvetko
Kako ohraniti optimizem in
znižati raven stresa, Kristjan
Musek
Kako posneti in objaviti
predavanje za vaše učence
Nevrološki vidik poučevanja
Odgovori na vprašanja o disleksiji
(dr. Ana Krajnc)
Vzgoja in učenje z manj stresa
Gluhi in naglušni v prilagojenem
programu in dsp
Razvoj grafomotorike – disgrafija
in dispraksija
Being inclusive in a XXI century
educational system: a Portuguese
field experiances.

Kaja Vidic
Katja Tement
Katja Tement

14. 11. 2020
14. 1. 2020
4. 2. 2020

Katja Tement

4. 3. 2020

Katja Tement

26. 3. 2020

Katja Tement
Katja Tement

30. 3. 2020
8. 4. 2020

Katja Tement
Katja Tement

4. 5. 2020
18. 6. 2020

Tina Čeh

29.–30. 6. 2020

Tanja Rugani

11. 3. 2020

Tanja Nikolovski

2. do 6. 3. 2020

Vsem delavcem je omogočeno stalno strokovno usposabljanje, in sicer v času pouka, če je pouk
možno nemoteno organizirati, večinoma pa v času, ko pouka ni. Učitelji so se udeležili vseh
predavanj, ki jih je organiziralo vodstvo šole, poleg tega pa so se izobraževali tudi individualno
glede na svoje potrebe. Vsi zaposleni se zavedamo, da se je potrebno stalno strokovno
izpopolnjevati in sodelovati v raziskovalnih projektih ter tako prispevati k izboljšanju kakovosti
vzgojno-izobraževalnega dela na šoli.
2.6

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja

Naloge, ki si jih zastavimo, temeljito premislimo in načrtujemo. Upoštevamo možnosti,
sposobnosti in izkušnje (lastne in tuje). Menimo, da na vseh področjih ravnamo s sredstvi
skrajno racionalno in gospodarno.
2.7

Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora

Šola vodi računovodstvo na podlagi pravilnika o računovodstvu, zbiranje ponudb pa na podlagi
zakona o javnih naročilih. Prejete račune in predračune se po prejemu preko UJP-a natisnejo,
opremijo z datirko prejema in računalniško zaporedno številko prejetega računa, nato se
pregledajo, ali izpolnjujejo vse potrebne podatke o naročniku in pošiljatelju, ali vsebujejo
pravilne datume, valute po pogodbi, naročene količine in cene. Cene po ceniku oz. razpisnih
cenah, količine pa po dobavi in naročilu kontrolira knjigovodja oz. poslovni sekretar oz. druga
oseba, ki se je dogovarjala za dobavo. Če so vsi pogoji izpolnjeni, knjigovodja pripne
pripadajoče priloge (naročilnico, dobavnico). Nato knjigovodja račune preda pomočniku
ravnatelja, ki račune kontrolira in se podpiše. Račune nato odobri in ponovno kontrolira
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ravnatelj. Tako podpisani računi pridejo nazaj do knjigovodstva. Knjigovodja račune ustrezno
poknjiži in preda v računovodstvo, kjer se poknjižijo še v glavno knjigo.
Sistem notranje kontrole je vzpostavljen:

2.8



pri mesečni najavi stroškov za plače, stroških prevozov in prehrane za delavce ter



ostalih stroškov (zahtevke posredujemo ministrstvu),



pri zbiranju ponudb preko sistema javnih naročil,



z rednim letnim popisom,



pri preverjanju dobavnic in računov ob podpisu izplačila,



pri preverjanje plačil položnic in



pri spremljanju prihodkov na osnovi izstavljenih računov, pisnih zahtevkov ali



pogodb s strani poslovnih partnerjev.
Druga pojasnila, ki vsebujejo analizo kadrovanja in kadrovsko politiko
Tabela 27: Pregled vseh zaposlenih po stopnji izobrazbe (na dan 31. 12. 2020)

Stopnja izobrazbe
Število zaposlenih

I. II.
1

III.
0

IV.
1

V.
9

VI.
2

VII/1
11

VII/2
58

VIII.
2

SKUPAJ
84

Tabela 28: Število strokovnih delavcev glede na naziv (na dan 31. 12. 2020)
ŠTEVILO STROKOVNIH
DELAVCEV
26
22
19
4
71

NAZIV
BREZ NAZIVA
MENTOR
SVETOVALEC
SVETNIK
SKUPAJ

2.9

Ocena učinkov poslovanja na druga področja

Gospodarstvo
Z gospodarstvom sodelujemo na več načinov. Pogosto se na podjetja v občini in tudi izven
obračamo s prošnjami za različne donacije, na katere se podjetja pozitivno odzivajo. Podjetja
pa razpisujejo tudi različne natečaje, predvsem likovne, na katerih pod vodstvom mentorjev
sodelujejo naši učenci. V letu 2020 smo donatorska sredstva v okviru šolskega sklada
pridobivali skozi celotno šolsko leto. Udeležujemo se tudi različnih prireditev v podjetjih in
društvih ob različnih obletnicah in pripravimo nastop naših učencev. Veliko podjetij pa nam
prispeva tudi v materialu. Prav tako na regati Ptujčanka zberejo sredstva, da se projekt Mirno
morje lahko izpelje.
Trudimo se pridobiti čim več donatorskih sredstev in s tem našim učencem ponuditi čim bolj
kvalitetno vzgojo in izobraževanje.
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Sociala
MIZŠ nameni veliko sredstev za razne socialne transferje. Poleg tega se povezujemo tudi z
Rdečim križem, Karitasom, Zvezo prijateljev mladine Slovenije in drugimi humanitarnimi
organizacijami, ki pomagajo socialno ogroženim učencem.
Varstvo okolja
Že več let sodelujemo v projektu Ekošola. Pridobili smo ekozastavo in certifikat ekošole.
Na šoli aktivno potekajo akcije zbiranja starega papirja, kartuš in plastičnih zamaškov.
Sistematično smo se lotili ločevanja odpadkov. Prav tako se udeležimo akcije Očistimo
Slovenijo. Pri osveščanju na področju ekologije in pomembnosti ločevanja odpadkov pa se
povezujemo tudi s podjetjem Čisto mesto.
Urejanje prostora
Šola si prizadeva za urejen videz stavbe in okolice. Za to skrbijo predvsem hišnik in čistilke.
Učitelji učne vsebine prepletajo s skrbjo za okolje in se dejavno vključujejo v urejanje zelenih
površin okolice šole in čiščenje. Ob šoli smo v letu 2016 začeli urejati naš šolski vrt in spiralno
gredo, za katero smo dobili donirano kamenje. Na našem vrtu stoji nova ptičja hišica, ki nam
jo je podaril mizar iz Slovenske Bistrice. V letu 2018 smo uredili dva kompostnika, imamo pa
že dva hotela za žuželke; v sklopu našega ekovrta sledimo smernicam ekološke pridelave. Skozi
vse letne čase skrbimo za urejeno okolico šole.
Regionalni razvoj
Aktivno sodelujemo z Zavodom za zaposlovanje, z VDC, s srednjimi šolami, Vitisom.
Sodelovanje poteka predvsem v sklopu poklicne orientacije, kjer poskušamo učence usmerjati
v njim primerne poklice in jih seznanjati z možnostjo zaposlitve v domačem kraju.
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3. RAČUNOVODSKO POROČILO
Računovodsko poročilo je namenjeno notranjim in zunanjim uporabnikom računovodskih
informacij zavoda. Vsebuje računovodske podatke in računovodske informacije ter razkritja,
razlage in pojasnila posameznih računovodskih postavk.

Pravne podlage za računovodenje v Zavodu
Računovodenje v zavodu temelji na sklopu zakonov, predpisov, pravilnikov, odlokov in uredb
ter sklepov. Pri računovodenju in pripravi finančnih dokumentov smo upoštevali naslednje
predpise:
 Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13
– popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl.US),
 Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE) in
podrejeni prepisi,
 Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07
– uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12
– ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16 in 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj),
 Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno
besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 –
ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv,67/17 in
84/18),
 Zakon o dohodnini (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 9/12 – odl.
US, 24/12, 30/12, 40/12 – ZUJF, 75/12, 94/12, 52/13 – odl. US, 96/13, 29/14 – odl. US,
50/14, 23/15, 55/15 , 63/16, 69/17, 21/19, 28/19 in 66/19),
 Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb (Uradni list RS, št. 117/06, 56/08, 76/08,
5/09, 96/09, 110/09 – ZDavP-2B, 43/10, 59/11, 24/12, 30/12, 94/12, 81/13, 50/14,
23/15, 82/15, 68/16, 69/17, 79/18 in 66/19) ,
 Slovenski računovodski standardi (Uradni list RS, št. 95/16, 98/15, 74/16, 57/18, 81/18,
12/20, 63/20),
 Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge
osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13,
94/14, 100/15, 84/16, 75/17, 82/18, 79/19),
 Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega
prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 114/06 – ZUE, 138/06, 120/07, 112/09,
58/10, 97/12, 100/15, 75/17, 82/18),
 Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge
osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08,
58/10, 60/10 – popr., 104/10, 104/11, 86/16, 80/19),
 Pravilnik o opredelitvi pridobitne in nepridobitne dejavnosti (Uradni list RS, št. 109/07
in 68/09),
 Zakon za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12, 96/12 – ZPIZ-2, 104/12
– ZIPRS1314, 105/12, 25/13 – odl. US, 46/13 – ZIPRS1314-A, 56/13 – ZŠtip-1, 63/13
– ZOsn-I, 63/13 – ZJAKRS-A, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 –
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ZIPRS1415, 101/13 – ZDavNepr, 107/13 – odl. US, 85/14, 95/14, 24/15 – odl. US,
90/15, 102/15, 63/16 – ZDoh-2R in 77/17 – ZMVN-1, 33/19-ZVMN-1a, 72/19 in
174/20 – ZIPRS2122).
Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih
posledic za državljane in gospodarstvo (Uradni list RS, št. 49/20, 61/20, 152/20 –
ZZUOOP in 175/20 – ZIUOPDVE).

Obvezni računovodski izkazi so:
 bilanca stanja, ki prikazuje stanje sredstev in obveznosti do njihovih virov na dan 31.
12. 2020,
 izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov, ki prikazuje prihodke in odhodke,
ter poslovni izid v obdobju od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020,
 prihodki in odhodki določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti v obdobju od 1. 1. 2020
do 31. 12. 2020,
 izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka za
obdobje od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020,
 izkaz izračuna financiranja določenih uporabnikov od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020,
 izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov za obdobje od 1. 1.
2020 do 31. 12. 2020,
 stanje in gibanje neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih
sredstev.
Temeljna računovodska izkaza sta bilanca stanja ter izkaz prihodkov in odhodkov.
Ker prihodki zavoda znašajo več kot 2.086.000 evrov, smo zavezani k letnemu revidiranju
poslovanja. Revizija poslovanja se v skladu z zgornjim zakonskim določilom izvaja vsako leto.
Na osnovi pogodbe o notranjem revidiranju za leto 2019, sklenjene med javnim vzgojnoizobraževalnim zavodom Osnovno šolo dr. Ljudevita Pivka, Ulica 25. maja 2a, Ptuj in Auditor
revizijsko družbo d.o.o. Ptuj, Murkova 4, Ptuj je v času od 8. 10. do 19. 10. 2020 bil opravljen
notranji nadzor javnih financ v javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu Osnovna šola dr.
Ljudevita Pivka, skladno z določili Pravilnika o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema
notranjega nadzora javnih financ (Uradni list RS, št. 72/2002), Usmeritvami za državno
notranje revidiranje, veljavnimi od 1. 10. 2017 dalje, Stališči Urada RS za nadzor proračuna s
področja notranjega nadzora javnih financ in Kodeksom poklicne etike notranjih revizorjev.
Namen notranje revizije za leto 2019 je bil presoditev poslovanja javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovna šola dr. Ljudevita Pivka na področju, ki so predmet
notranjega revidiranja za leto 2019.
Na osnovi opravljenih postopkov notranjega revidiranja za leto 2019 je bilo ugotavljeno, da
ima javni vzgojno-izobraževalni zavod Osnovna šola dr. Ljudevita Pivka pri izvajanju
finančno-računovodske funkcije na področju ravnanja z osnovnimi sredstvi in na področju
delitve materialnih stroškov med občine ustanoviteljice in občine pogodbenice vzpostavljen
sistem notranjih kontrol, ki zagotavlja zakonito poslovanje, ki je skladno s finančnoračunovodskimi predpisi, določili odloka o ustanovitvi, ki velja v letu 2019 in v času revizije,
ter internimi pravilniki in navodili zavoda.
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Glede na to, da je v času izvajanje notranje revizije za leto 2019 v postopku sprejemanja novi
odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola dr. Ljudevita Pivka,
ki prinaša spremembe na področju delitve premoženja med občine ustanoviteljice in na
področju financiranja materialnih stroškov s strani občin ustanoviteljic in občin pogodbenic, so
v posameznih poglavjih poročila podana priporočila v zvezi s spremembami, ki jih bo v zvezi
s sprejetjem novega odloka o ustanovitvi potrebno upoštevati v sistemu notranjih kontrol pri
izvajanju finančno-računovodske funkcije na področjih, ki so predmet notranje revizije za leto
2019.
3.4.Bilanca stanja na dan 31. 12. 2020
Bilanco stanja za poslovno leto 2020 smo zaključili na dan 31. 12. 2020, skupni seštevek aktive
in pasive znaša 3.572.702 EUR.
Tabela 29: Bilanca stanja za poslovno leto 2020

1
2
3
4
5
6

SREDSTVA
Neopredmetena dolgoročna sredstva
Popravek vrednosti neopredmetenih dolgoročnih sredstev
Nepremičnine
Popravek vrednosti nepremičnin
Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva
Popravek vrednosti opreme in drugih opredmetenih osnovnih
sredstev

7 Dolgoročne terjatve iz poslovanja
I.
Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju (1-2+3-4+5-6)
1 Denarna sredstva na računih
2 Kratkoročne terjatve do kupcev
3 Dani predujmi in varščine
4 Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta
5 Kratkoročne terjatve iz financiranja
6 Druge kratkoročne terjatve
7 Aktivne časovne razmejitve
II. Kratkoročna sredstva (1+2+3+4+5+6+7)
III. Zaloge
99
1
2
3
4
5
6
I.

AKTIVA SKUPAJ (I. + II.)
Aktivni konti izvenbilančne evidence
Kratkoročne obveznosti do zaposlenih
Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev
Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja
Kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN
Kratkoročne obveznosti iz financiranja
Pasivne časovne razmejitve

Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve
(1+2+3+4+5+6)
1 Dolgoročne pasivne časovne razmejitve
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v EUR (brez centov)

Predhodno
Tekoče leto
leto
14.637
14.637
9.745
12.169
3.457.239 3.457.239
337.081
440.798
521.951
572.230
352.981

277.966

13.979
9.711
3.252.138 3.378.746
43.506
50.237
16.290
10.641
0
0
213.242
252.294
0
0
8.659
2.347
21.376
5.045
303.073
320.564
3.572.702 3.681.819
0
0
182.602
209.083
15.287
9.506
29.767
37.124
27.518
2.495
0
0
56.930
57.465
315.673
67.608

312.104
42.022

0
0
3.186.738 3.324.881
2.812
2.683
3.257.029 3.369.715
3.572.702 3.681.819
0
0

2 Dolgoročne rezervacije
3 Obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje
4 Presežek prihodkov na d odhodki
Lasni viri in dolgoročne obveznosti (1+2+3+4)
PASIVA SKUPAJ (I. + II.)
99 Pasivni konti izvenbilančne evidence

II.

3.4.1. Sredstva
Šola vodi v svojih evidencah osnovna sredstva, ki so bila prenešena iz stare šole, osnovna
sredstva, ki jih je osnovna šola sama nabavila v sklopu EU projektov, in osnovna sredstva,
nabavljena na podlagi zbranih sredstev na posebnem podračunu za potrebe šole. 23. 1. 2018
smo s strani MO Ptuj prejeli pogodbo o upravljanju za sredstva, pridobljena v sklopu
novogradnje. Na podlagi določil pogodbe so se sredstva predala v uporabo s 1. 9. 2016, saj so
se takrat tudi dejansko začela uporabljati.
Sredstva vsebujejo dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju ter kratkoročna sredstva.
Stalna sredstva so neopredmetena dolgoročna sredstva (računalniški programi), nepremičnine
(objekt šole s telovadnico in zunanja ureditev šole z opremo (dovozna pot, igrišče …)) in
oprema (oprema, drobni inventar, knjige in učbeniki ter strokovna literatura v knjižnici).
Nepremičnine in oprema so izkazane po nabavni vrednosti. Odpis vrednosti nepremičnin in
opreme je opravljen po metodi enakomernega časovnega amortiziranja z uporabo stopenj,
predpisanih z Navodilom o načinu in stopnjah rednega odpisa neopredmetenih dolgoročnih
sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev. Iz tega naslova so oblikovani popravki vrednosti.
Na podlagi pogodbe o upravljanju z dne 23. 1. 2018 smo v svoje evidence konec leta 2017
ustrezno vnesli tudi opremo, pridobljeno ob gradnji nove šole.
Amortizacijo osnovnih sredstev smo obračunali po Pravilniku o načinu in stopnjah odpisa
neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev, objavljenega v Uradnem listu RS,
št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10, 108/13 in 100/15. Strošek amortizacije skoraj
v celoti nadomeščamo v breme sredstev, prejetih v upravljanje, del nadomeščamo v sklopu
donacij in sredstev, prejetih v sklopu projektov (odvisno od tega, kako je bilo osnovno sredstvo
ali drobni material nabavljen). Na podlagi sodila na razmejevanje na javno službo in na tržno
dejavnost v tej višini zmanjšujemo amortizacijo sredstev, prejetih v upravljanje, in jo prikažemo
kot strošek pri tržni dejavnosti.
Tabela 30: Stanje opreme po kontih na dan 31. 12. 2020

konto

nabavna
vrednost

opis

0310000 licence

odpisana
vrednost

knjižna
vrednost

11.446,56

9.478,23

1.968,33

0310001 psiho testi

1.405,32

1.124,24

281,08

0310099 Compas zoomtext

1.785,51

1.566,30

219,21

skupaj skupina 00
02105000 objekt šole s telovadnico

14.637,39
3.249.535,46

02105001 zunanja ureditev šole z opremo

207.703,68
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12.168,77
2.468,62
414.315,73 2.835.219,73
26.482,19

181.221,49

skupaj skupina 02
04000000 oprema v učilnicah

3.457.239,14
7.170,91

04000020 oprema v knjižnici

457,34

457,34

0,00

04000030 oprema v gospodinjski učilnici

169,05

143,70

25,35

04000040 oprema v tehnični delavnici

441,15

270,73

170,42

04000050 oprema v kuhinji in jedilnici

2.468,90

2.139,28

329,62

04000099 oprema Comp@s

20.518,82

9.350,20

11.168,62

04000100 oprema - računalniki

12.917,83

7.045,55

5.872,28

04000110 oprema SIO-2020

19.086,31

10.670,96

8.415,35

04000111 oprema SIO-2020-donacija

1.500,36

125,04

1.375,32

04000199 oprema projekt SSV

1.963,78

1.293,04

670,74

04000400 oprema za vzdrževanje, čiščenje

6.506,80

5.075,14

1.431,66

16.300,83

15.535,31

765,52

04000700 oprema učilnic (pohištvo, učila)

5.991,51

5.709,95

281,56

04000900 oprema - kuhinjska napa

1.324,90

1.126,16

198,74

04005001 oprema - stoli

29.276,32

14.929,19

14.347,13

04005002 oprema - mize

30.425,77

15.480,81

14.944,96

04005003 oprema - omare

25.186,75

12.845,22

12.341,53

04005005 oprema - table

5.134,43

2.618,51

2.515,92

04005006 oprema - oglasni pano

4.709,35

2.402,44

2.306,91

04005007 oprema - igralni kotiček

6.891,77

3.514,80

3.376,97

04005008 oprema - blazine učilnice

5.148,29

2.625,62

2.522,67

367,07

187,21

179,86

1.147,10

585,01

562,09

357,90

182,58

175,32

11.636,14

5.933,34

5.702,80

689,09

351,38

337,71

2.294,18

1.170,10

1.124,08

321,19

163,80

157,39

10.902,10

5.560,50

5.341,60

04005017 oprema - fotelj

1.284,74

655,18

629,56

04005018 oprema - jedilniške mize

2.477,88

1.263,57

1.214,31

04005019 oprema - jedilniški stoli

6.662,04

3.399,00

3.263,04

04005020 oprema - kuhinjski elementi

3.055,84

1.801,75

1.254,09

04005022 oprema - praktikabli

1.238,86

631,81

607,05

04005023 oprema - kuhinjski aparati

5.742,83

4.881,34

861,49

183,54

93,59

89,95

04005025 oprema - pisarne mize

1.844,53

940,68

903,85

04005026 oprema - pisarne omare

1.615,12

823,66

791,46

04005027 oprema - pisarne stoli

2.340,10

1.193,40

1.146,70

798,37

407,17

391,20

22.218,57

22.218,57

0,00

2.153,54

2.153,54

0,00

04000600 oprema telovadnice

04005009 oprema - klop oblazinjena
04005010 oprema - kotni stopničasti podest
04005011 oprema - tabure
04005012 oprema - garderobna omara
04005013 oprema - projekcijsko platno, nosilec
04005014 oprema - mobilni kotiček
04005015 oprema - voziček s predali
04005016 oprema - četrtkrožni separe

04005024 oprema - ogledalo

04005028 oprema - pisarne predalniki
04005029 oprema - računalniki
04005030 oprema - tiskalniki
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440.797,92 3.016.441,22
6.352,10
818,81

04005031 oprema - optični čitalec

156,01

132,60

23,41

5.946,57

5.054,76

891,81

188,15

160,00

28,15

04005034 oprema - lcd projektor

1.238,85

1.053,03

185,82

04005035 oprema - videokamera

550,61

468,01

82,60

14.172,71

9.724,56

4.448,15

2.945,75

2.914,07

31,68

395,45

201,66

193,79

04005040 oprema - šivalni stroji

1.255,40

1.067,08

188,32

04005041 oprema - peč za keramiko

2.633,74

1.343,21

1.290,53

513,90

262,10

251,80

2.739,26

1.397,00

1.342,26

04005044 oprema - primež

991,08

505,60

485,48

04005045 oprema - vezana plošča

137,70

70,10

67,60

96.662,83

50.224,78

46.438,05

2.981,80

1.431,28

1.550,52

16.299,74

8.312,51

7.987,23

04005060 oprema - drsna vrata

4.156,54

436,45

3.720,09

04010000 oprema - pisarniško pohištvo

3.127,02

2.322,28

804,74

04020000 druga oprema - računalniki

3.886,99

3.709,39

177,60

04020010 druga oprema - tiskalniki

6.221,59

5.590,91

630,68

04020030 oprema - druga AV oprema

10.162,15

3.490,05

6.672,10

04020040 druga oprema v šoli - hodniki, dvorišče
oprema - didaktični material za mobilno
04020050
službo
04020060 oprema - didaktični material za šolo
druga oprema za opravljanje dejavnosti 04030000
aparati
04080000 oprema - erasmus

34.193,37

9.746,00

24.447,37

1.246,25

1.246,25

0,00

400,01

394,34

5,67

1.238,29

1.238,29

0,00

1.772,20

1.772,20

0,00

04090000 oprema dobljena kot donacije

1.902,10

1.610,27

291,83

04090220 oprema dobljena kot donacije-podračun

7.495,69

289,84

7.205,85

508.533,65
930,45

290.476,89
930,45

218.056,76
0,00

04100009 drobni inventar v kuhinji

143,38

143,38

0,00

04100010 drobni inventar v telovadnici

827,03

827,03

0,00

04100011 drobni inventar - knjige

415,96

415,96

0,00

1,00

1,00

0,00

69,22

69,22

0,00

68,38

68,38

0,00

04100040 drobni inventar - tehnične delavnice

680,98

680,98

0,00

04100050 drobni inventar - kuhinja in jedilnica

1.491,05

1.491,05

0,00

22.903,64

22.903,64

0,00

2.408,99

2.408,99

0,00

708,00

708,00

0,00

04005032 oprema - lcd led tv
04005033 oprema - dvd predvajalnik

04005036 oprema - ozvočenje
04005037 oprema - fotokopirni stroji
04005038 oprema - projekcijsko platno

04005042 oprema - grafična stiskalnica
04005043 oprema - stroji (vrtalni, brusni, žage,…)

04005047 oprema - telovadnica
04005049 oprema - parkovni traktor, deska, veriga
04005050 oprema- zunanja oprema

skupaj skupina 040
04100000 drobni inventar v učilnicah

04100020 drobni inventar v knjižnici
drobni inventar v knjižnici - literatura za
04100022
učence
04100030 drobni inventar v gospodinjski učilnici

04100111 drobni inventar knjižno gradivo
04101000 drobni inventar - računalniki
04101001 drobni inventar - mobiteli
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drobni inventar - naprave za tiskanje in
razmnož.
04105021 drobni inventar - koši za smeti
04102000

04105046 drobni inventar - zaščitna sredstva
04105050 drobni inventar - telovadnica

289,43

289,43

0,00

848,37

848,37

0,00

222,96

222,96

0,00

20,02

20,02

0,00

04110000 drobni inventar v pisarnah
drobni inventar - šola - neopredeljene
04130050
lokacije
04180000 drobni inventar - Erasmus

686,53

604,64

81,89

12.544,81

12.544,81

0,00

756,34

756,34

0,00

04190000 drobni inventar - dobljen kot donacija

548,20

548,20

0,00

04190090 drobni inventar - jakne

184,94

184,94

0,00

15.788,44

15.788,44

0,00

62.538,12
1.157,97

62.456,23
47,57

81,89
1.110,40

1.157,97

47,57

1.110,40
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

04190099 drobni inventar - comp@s
skupaj skupina 041
0430000 vlaganje v osnovna sredstva
skupaj skupina 043
08000701 dolgor. terjatve iz poslovanja - erasmus +
skupaj skupina 08

0,00
Skupaj 0

4.044.106,27

805.947,38 3.238.158,89

Na podlagi predloga inventurnih komisij za popis osnovnih sredstev in drobnega inventarja so
se pri popisu izločila osnovna sredstva in drobni inventar, ki zaradi poškodb in dotrajanosti ne
služijo več svojemu namenu. Ravnateljica kot pristojni organ zavoda je na podlagi tega
predloga izdala sklep, s katerim smo vsa odpisana sredstva izločili iz knjigovodske evidence.
Konte smo podrobno razdelili, ker so prejeta sredstva, pridobljena v sklopu novogradnje, v
sklopu donacij, v sklopu projektov in imamo tako boljši pregled nad sredstvi.


Lastni viri

S 23. 1. 2018 smo prejeli pogodbo o upravljanju za sredstva, pridobljena na podlagi
novogradnje z začetkom upravljanja 1. 9. 2016.
v EUR
konto

naziv

stanje 1. 1.

92000702 dolgoročne PČR Eramus + Be my friend
92200000 obveznosti za pokrivanje amortizacije
92200003 prejete donacije za opremo

stanje 31. 12.
1.440,20

0,00
0,00
530,00
6.978,34

14.192,55
262,47
5.214,80

0,00

1.500,36

92200210 MIZŠ SIO-2020
92200211 MIZŠ SIO-2020 - donacija
Obveznosti za pokrivanje amortizacije –
92200212 Arnes- IKT
92200220 prejete donacije podračun
92200300 obveznosti za pokrivanje amortizacije-donacije
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0,00
1.454,00
10.466,03

10.241,16
7.261,73

92200700 dolgoročne PČR Eramus + Idea
92200701 dolgoročne PČR Eramus + Active shildern
obveznosti za pokrivanje amortizacije
92209900 Comp@s
92209901 obveznosti za pokrivanje amortizacije SSV
obveznosti za pokrivanje amortizacije
92209902 Erasmus+
skupaj 922
98000000 obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje
98000001 obveznosti za sredstva v upravljanje
98000520 obveznosti za sredstva SIO-2020
98005000 obveznost za sredstva prejeta v up 1. 9.2016
98590000 nerazporejen presežek prihodkov
skupaj 98
skupaj 9
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0,00
9.710,80
0,00

9.710,80
4.268,00

12.228,02

11.390,82

1.096,26

670,74

1.011,64
42.021,09
10.078,83
1.937,94
3.988,65
3.308.875,89
2.812,42
3.327.693,73

0,00
67.607,63
3.645,80
16.127,32
1.861,75
3.165.103,23
2.682,97
3.189.421,07

3.369.714,82

3.257.028,70

USKLAJEVANJE MEDSEBOJNIH TERJATEV IN OBVEZNOSTI ZA SREDSTVA V
UPRAVLJANJU PO STANJU NA DAN 31. 12. 2020
Zap.št.
A

01

B

02
03
04

05
06
07
08
09
10
11
C

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

D

22

Opis vrstice
Stanje terjatev Mestne občine Ptuj za sredstva dana v upravljanje
na dan 31.12.2020 (podatek prepišite iz obrazca "kartica konta")
Zmanjšanje obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje (skupina
kontov 98) (02=03+04+05+06+07)
Amortizacija, evidentirana v breme konta 98
Izločitev sredstev med letom

Povečanje obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje (skupina
kontov 98) (12=13+14+15+16+17)
Vlaganja v nakup neopredmetenih dolgoročnih sredstev in
opredmetenih osnovnih sredstev iz lastnih virov
Vlaganja v nakup neopredmetenih dolgoročnih sredstev in
opredmetenih osnovnih sredstev iz drugih virov
Brezplačno pridobljena sredstva, ki so evidentirana v skupini
kontov 98
Presežek prihodkov nad odhodki leta 2020
Druga morebitna povečanja (našteti+priloga)
(17=18+19+20+21)

Stanje obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje, ki ga na dan
31.12.2020 izkazuje proračunski uporabnik do Mestne občine
Ptuj (skupina kontov 98) (22=(01-02+12)=(22.1+22.2+22.3-22.4))

22.2
22.3
22.4

Obveznosti za neopred. sredstva in opred. osn. sredstva
(podskupina 980)
Obveznosti za dolgoročne finančne naložbe (podskupina
981)
Presežek prihodkov nad odhodki (podskupina 985)
Presežek odhodkov nad prihodki (podskupina 986)

167.427,23
167.427,23

0,00

28.154,57
25.471,60

2.682,97
0,00

3.189.421,07
3.186.738,10

2.682,97

Ptuj, 28.1.2021

* V tem primeru morate navesti kateri znesek ali del zneska na obrazcu ste porabili za nabavo drobnega inventarja oziroma za vzdrževanje

3.4.2. Kratkoročna sredstva
v eur
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s

3.328.693,73

Nakup opreme, evidentiran kot drobni inventar oz. vzdrževanje - samo
v primeru, ko je na "izpisu stanja terjatev" ta nakup evidentiran kot
terjatev za sredstva dana v upravljanje*
Presežek odhodkov nad prihodki leta 2020
Druga morebitna zmanjšanja (našteti+priloga!)
(07=08+09+10+11)

22.1

Kraj in
datum:

Znesek v EUR
centi

Konto

stanje na
dan
31.12.2020

Naziv

11010000

denarna sredstva na podračunu enotnega zakladniškega
računa

stanje na
dan
31.12.2019

50.236,85

43.506,29

50.236,85

43.506,29

12000000 kratkoročne terjatve do kupcev v državi

5.739,73

4.691,09

12000031 kratkoročne terjatve do kupcev – prehrana učenci

1.729,43

5.979,32

88,64

1.926,33

2.898,21

3.508,62

184,80

184,8

10.640,81

16.290,16

207.314,89

193.028,14

207.314,89

193.028,14

28.407,38

5.074,16

28.407,38

5.074,16

14200000 kratkoročne terjatve – zavodi

1.726,97

0

142 kratkoročne terjatve

1.726,97

0

14300000 kratkoroč.terjatve do pror. uporab. – vrtci – mobilna

7.009,17

6.501,09

14300005 kratkoroč.terjatve do pror. uporab. – šole

4.549,95

8.638,70

14309901 kratkoročne terjatve SSV

3.285,57

0,00

14.844,69

15.139,79

1.801,83

2.248,30

545,67

6.410,13

2.347,50

8.658,43

19000001 AČR mobiteli
19000021 AČR erasmus + Be my friend
19100010 AČR delovna uspešnost, vrtci, projekt

0,00
1.440,20
640,20

424
0
0

19100011 AČR ZRSZ

1.239,85

0

1.160,00
564,52
0,00
5.044,77
320.563,86

0
7.386,71
13.565,45
21.376,16
303.073,13

11 denarna sredstva

12000050 kratkoročne terjatve – najemnine
12900031 oslabitev kratkoročne terjatve do kupcev – prehrana učenci
12900050 oslabitev kratkoročne terjatve – najemnine
12 terjatve do kupcev v državi
14000000 kratkoročne terjatve do neposr. uporab. prorač.
140 kratkoročne terjatve do državnega proračuna
14100000 kratkor. terjatve do proračuna – občine
141 kratkoročne terjatve do občinskega proračuna

143 kratkoročne terjatve
17040000 kratkor.terjatve do državnih in drug.insti. – DDPO
17090000 kratkor.terjatve do državnih in drug.insti. – ZZZS
17 kratkoročne terjatve

19100050
19900000
19900001
19

AČR Erasmus Idea
druge AČR projekt SSV
druge AČR projekt Compas
aktivne časovne razmejitve
skupaj

Šola nima gotovinskega poslovanja. Z 2. 1. 2016 se gotovinsko poslovanje uporablja še samo
v primeru donacij fizičnih oseb na stojnicah.
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Denarna sredstva se vodijo na podračunu, ki ga vodi RS Ministrstvo za javna plačila, enota v
Slovenski Bistrici.
Za račun štev. SI56 0129 6603 0691 016 je zadnji izpisek štev. 245 z dne 31. 12. 2020
in izkazuje stanje 50.236,85 EUR.
11 SI56 0129 6603 0691 016 – OŠ dr. Ljudevita Pivka
od tega :
11010010 sredstva od projektov Erasmus

50.236,85
24.724,68

sredstva dobljena s strani MIZŠ za šolo v naravi (nerealizirana v letu
11010011 2020)
11010012 sredstva šolskega sklada, botrstva, mirnega morja
sredstva šola
sredstva za plačo mobilne službe (5.1.2021)
sredstva za plačo zaposlenih preko SOUS-a (5.1.2021)
ostanek sredstev

7.059,37
3.483,06
14.969,74
7.465,82
4.697,19
2.806,73

Iz naslova vseh projektov Erasmus so konec leta ostala sredstva v višini 24.724,68 eur. Sredstva
iz naslova projektov ostajajo, ker zaradi epidemije covid-19 niso bile izvedene mobilnosti v
letu 2020. Šola mora zagotavljati sredstva za plačo delavk mobilne službe, za plačo za december
je to znašalo skupaj 7.059,37 eur. S strani SOUS-a smo bili obveščeni, da nam do izplačila
plače za mesec december ne bodo nakazali sredstev za plačo, tako je morala šola založiti
sredstva v višini 4.697,19 eur.
Terjatve do kupcev so v bilanci stanja izkazane v znesku 10.640,81 eur in se nanašajo na terjatve
do SOUS za plačo delovne terapevtke in medicinske sestre, na zaračunano šolsko prehrano in
storitve učencem, malice in kosila, terjatve do najema telovadnice in učilnice.
Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta izkazujejo odprte salde za
terjatve, ki bodo nakazane v začetku leta 2021 – terjatve do Ministrstva za izobraževanje,
znanost in šport za plače zaposlenih, delovno uspešnost, prevozne stroške, prehrano zaposlenih,
sredstva namenjena za nakup zaščitne opreme, odpravnino ob upokojitvi.
Tabela 31: Kratkoročne terjatve do državnega proračuna
Šifra
140

Naziv
kratkoročne terjatve do državnega proračuna
skupaj

v eur
stanje na dan
31. 12. 2020
207.314,89
207.314,89

Kratkoročne terjatve do občin izkazujejo odprte salde za terjatve za materialne stroške in
dodatne dejavnosti za mesec december 2020, pri MO Ptuj pa terjatve za dodatek za delo v
rizičnih razmerah po 39. členu KPJS.

Tabela 32: Kratkoročne terjatve do občin

v EUR

Naziv

stanje na dan 31. 12. 2020
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Občina Destrnik
Mestna občina Ptuj
Občina Dornava
Občina Sveti Andraž v Slov. Goricah
Občina Hajdina
Občina Videm
Občina Juršinci
Občina Ormož
Občina Starše
Občina Rogatec
Občina Sveti Tomaž
SKUPAJ 14100000

532,28
25.332,44
304,16
76,04
380,20
836,44
152,08
74,62
228,12
76,04
414,96
28.407,38

Kratkoročne terjatve do zavodov predstavljajo terjatve do Zavoda za RS zaposlovanje za
refundacijo odsotnosti zaposlenih zaradi covida-19 (varstvo otroka) za mesec oktober 2020.
Šifra
142

stanje na dan
31. 12. 2020
1.726,97
1.726,97

Naziv
kratkoročne terjatve do zavodov
skupaj

Kratkoročne terjatve do osnovnih šol izkazujejo terjatve do šol za mobilno službo v vrtcih.
Kratkoročne terjatve do vrtcev izkazujejo terjatve do vrtcev za mobilno službo v vrtcih.
Tabela 33: Kratkoročne terjatve do osnovnih šol in vrtcev
Naziv

v EUR
stanje na dan 31.12.2020

Osnovna šola Gorišnica

232,34

Osnovna šola dr. Franja Žgeča Dornava

260,99

Osnovna šola Cirkovce

118,34

Osnovna šola Majšperk

666,31

Osnovna šola Hajdina

618,42

Osnovna šola Cirkulane-Zavrč

52,96

Osnovna šola Markovci

248,17

Osnovna šola esnica

534,94

Osnovna šola Destrnik-Trnovska vas

333,73

Osnovna šola Benedikt

750,97

Osnovna šola Kidričevo

573,76

Osnovna šola Žetale

159,02

Vrtec Manka Golarja Gornja Radgona

4.350,81

Vrtec Ptuj

2.658,36

SKUPAJ 143

11.559,12
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Kratkoročbe terjatve SSV predstavljajo terjatve do Cirius Kamnik za projekt Spodbujanje
socialne vključenosti otrok in mladih s posebnimi potrebami v lokalno okolje.
Šifra

stanje na dan
31. 12. 2020
3.285,57
3.285,57

Naziv
kratkoročne terjatve - SSV
skupaj

Odprte terjatev so usklajene z IOP obrazci.
Saldo na drugih kratkoročnih terjatvah konto 17090000 v višini 545,67 EUR predstavlja saldo
terjatev do refundacij iz naslova boleznin za mesec december 2020. Saldo na drugih
kratkoročnih terjatvah konto 17040000 v višini 1.801,83 EUR predstavlja saldo terjatev do
Furs-a za akontacije davka od dohodkov pravnih oseb.
Saldo na aktivnih časovnih razmejitvah 19 znaša skupaj 5.044,77 EUR in predstavlja terjatve
za projekt Spodbujanje socialne vključenosti otrok in mladih s posebnimi potrebami v lokalno
okolje v višini 564,52 EUR, za projekt Erasmus 1.440,20 EUR, za delovno uspešnost v vrtcih
in na projektu 640,20 EUR, za refundacijo odsotnosti zaposlenih zaradi varstva otrok covid-19
1.239,85 EUR za mesec november 2020, projekt Erasmus – nerealizirane mobilnosti v višini
1.160,00 EUR.
3.4.3. Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve
Med obveznostmi do virov sredstev izkazujemo kratkoročne obveznosti in pasivne časovne
razmejitve, obveznosti za sredstva, prejeta v upravljanje, in presežek prihodkov nad odhodki
tekočega leta ter dolgoročne obveznosti.


Kratkoročne obveznosti do zaposlenih

Med kratkoročnimi obveznostmi izkazujemo zapadle kratkoročne obveznosti do zaposlenih za
izplačilo plač, nadomestil ter dajatve iz plače, ki pa so že v začetku leta 2021 v celoti poravnane.
Tabela 34: Kratkoročne obveznosti do zaposlenih
Konto

stanje na dan
31.12.2020

Naziv

21000000

v EUR

obveznosti za čiste plače, delovno uspešnost,
dodatek po 39. členu KPJS

stanje na dan
31.12.2019

137.314,50

108.691,34

137.314,50

108.691,34

21200010 obvez.za prisp.iz kosmatih plač – zdrav.zav.

10.832,79

10.656,99

21200020 obvez.za prisp.iz kosmatih plač – zpiz

26.400,67

25.972,32

238,44

234,6

210 kratkoročne obveznosti do zaposlenih

21200030 obvez.za prisp.iz kosmatih plač – zaposl.
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21200040 obvez.za prisp.iz kosmatih plač – star.var.

170,34

167,58

212 kratkoročne obveznosti do zaposlenih

37.642,24

37.031,49

21300000 obvez.za davke iz kosmatih plač in nadom.plač

21.934,81

21.713,93

213 kratkoročne obveznosti do zaposlenih

21.934,81

21.713,93

21400000 nadomestilo za prehrano med delom

4.719,10

4.855,31

21400100 terenski dodatek
21490001 ostale kratkoročne obveznosti – odpravnina

0,00
5.417,91

13,44
572,93

399,01

4.201,66

2.852,21

2.738,52

-337,62

2.783,82

0,00

0

1.993,32

0

15.043,93

15.165,68

19.338,29

14.829,37

11.173,43

10.992,13

23010200 prispevek na plače za zaposlovanje

180,40

180,82

23010300 prispevek na plače za staršev.varstvo

170,33

167,58

23010400 prispevek na plače za pošk.pri delu

902,70

888,09

31.765,15

27.057,99

0,00

620,64

0,00

620,64

243.700,63

210.281,07

21410000 nadomestilo za prevoz na delo in z njega
21490004- ostale kratkoročne obvez do zapos. – zvpsju
23090020 opomba: novi konto 23090020
21490070 ostale kratk.obvez.do zaposlenih – potni nalogi
21490002 obveznost za jubilejne nagrade
21490007 uporaba lastnih sredstev za delo od doma
214 kratkoročne obveznosti do zaposlenih
23010000prispevek na plače za zpiz
23010012
23010100 prispevek na plače za zdrav.zavarovanje

skupaj obveznosti na plače
23090010

druge kratkoročne obveznosti – neizpolnjevanje
kvote invalidi
skupaj obveznosti na plače
skupaj obveznosti za plače

Do največjega odstopanja prihaja pri postavki ostale kratkoročne obveznosti do zaposlenih
zaradi izplačila dodatka za delo v tveganih razmerah, zaradi razglašene epidemije in ponovne
uvedbe plačila redne delovne uspešnosti – oboje je krito iz proračuna države. Ob koncu leta je
prišlo do upokojitve zaposlene, kvote invalidov ne rabimo več plačevati, saj smo imeli konec
leta dovolj invalidov, v januarju pa smo to mejo presegli.
 Kratkoročne obveznosti
Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev in kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov
proračuna države in občin ter kratkoročne obveznosti do dijaškega doma predstavljajo
obveznosti do dobaviteljev, ki zapadejo v letu 2021.
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Tabela 35: Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev in do neposrednih uporabnikov v EUR
Konto

stanje na dan stanje na dan
31. 12. 2020
31. 12. 2019

Naziv

22000000 kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v državi

9.506,10

15.286,96

9.506,10

15.286,96

2.506,20

2.088,73

2.506,20

2.088,73

150,33

878,16

150,33

878,16

2.344,53

13.074,49

2.344,53

13.074,49

24300002 projekt compas

0,00

13.565,45

243 skupaj

0,00

13.565,45

14.507,16

44.893,79

22 skupaj
23040000 obveznost za DDPO
230 skupaj
24000000 kratkoročne obveznos.do neposred.uporab.proračuna
240 skupaj
24200020 kratkoroč. obveznosti – dijaški dom
242 skupaj

skupaj kratkoročne obveznosti

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev
Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev znašajo 9.506,10 EUR in predstavljajo obveznosti za
plačilo elektrike, kurjave, smeti, vodarine, pisarniškega materiala, telefonije, poštnine,
varovanja, najema kopirca, e-Asistenta, računovodskega programa …
Obveznosti za DDPO
Na podlagi spremembe zakonodaje na področju vplačanih premij skladno z ZKDPZJU na
podlagi ZPIZ-2 olajšava ne more biti priznana, saj vplačil po ZPIZ-2 v javnem sektorju ne more
biti oziroma se morebitna vplačila iz bruto plače javnega uslužbenca ne morejo šteti za premije
dodatnega kolektivnega zavarovanja po ZPIZ-2. To pomeni povečanje obveznosti po DDPO,
uveljavljali smo olajšavo za zaposlovanje invalidov in s tem zmanjšali obveznost po obračunu
DDPO.
Obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna
Kratkoročne obveznosti predstavljajo obveznosti za plačilo storitev plačilnega prometa,
obdobni zdravniški pregledi, digitalna potrdila v skupni višini 150,33 EUR.
Obveznosti do dijaškega doma
Kratkoročne obveznosti predstavljajo stroške plač (sredstva MIZŠ se prefakturirajo za potrebe
vzgojne skupine), obratovalni stroški.
Obveznosti po avansnem računu
Projekt Comp@s je bil v letu 2020 zaključen.
Pasivne časovne razmejitve – Vnaprej vračunani odhodki
Na kontu 12000031 beležimo terjatve za prehrano učencev, na kontu 12900031 pa beležimo
terjatve, ki so bile podane v izvršbo. Izvršbe so pravnomočne, znesek izvršb iz tega naslova
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tako znaša 2.898,21 EUR. Izvršba iz naslova najemnin znaša 184,80 EUR. Glede na to, da so
izvršbe, ki so sicer pravnomočne, naslovljene na starše, ki prejemajo socialno podporo, je
izvršljivost izvršb težko izterljiva – na podlagi odločbe sodišča je nekje polovica izvršb
neizterljiva.
Za potrebe nemotenega delovanja šole se bodo nabavila naslednja osnovna sredstva:
multifunkcijska naprava (tiskalnik, kopirec, skener), kolesa za izvajanje kolesarskega izpita,
vitrine za razstave, zamenjava požarnih kljuk, preureditev dotoka vode v primeru požara,
zaščitna oprema za potrebe covid-19, posodobitev računalnikov za računalniško učilnico za
potrebe izobraževanja otrok.
Tabela 36: Skupaj vnaprej vračunani odhodki
Konto

stanje na dan
31. 12. 2020

Naziv

29000025

v EUR

v naprej vračunani odhodki – nabava osnovnih sredstev,
sredtva za nabavo zaščitne opreme zaradi epidemije

13.974,87

29000030 v naprej vračunani odhodki – zunanja shramba

1.510,44

29000070 v naprej vračunani odhodki – izvršbe

3.693,42

290 skupaj v naprej vračunani odhodki

19.178,73

Pasivne časovne razmejitve – Kratkoročno odloženi prihodki
Šola vodi kratkoročno odložene prihodke iz naslova Botrstva za določene otroke, za dobljena
sredstva za šolski sklad (projekt Mirno morje vodimo v sklopu šolskega sklada na ločenem
kontu). Mirno morje zaradi pandemije v letu 2020 ni bilo izvedeno.
Šola je na podlagi podpisane pogodbe s Centrom RS za mobilnost in evropske programe
izobraževanja in usposabljanja vključena v projekt Erasmus + z naslovom »I.D.E.A.
TOGETHER WE CAN!«. Projekt se v celoti financira iz evropskih sredstev. Vrednost
celotnega mednarodnega projekta je 36.494,00 EUR. Projekt je podaljšan v leto 2021,
preostanek neprejetih sredstev je 7.298,80 EUR, ki jih šola prejme ob zaključku projekta.
V sklopu projekta Erasmus + Active children je šola upravičena skupno do 12.060,00 EUR za
celotno trajanje projekta (2019–2021).
V sklopu projekta Erasmus + Get to know us je šola upravičena skupno 17.072,00 EUR za
celotno trajanje projekta.
V sklopu projekta Erasmus + Be my friend, I am just like you je šola upravičena skupno
7.201,00 EUR za celotno trajanje projekta.
V letu 2016 smo se prijavili na razpis: »COMP@S – Center za celostno obravnavo otrok in
mladostnikov s posebnimi potrebami«, v katerem sodelujemo v konzorciju skupaj z:
 OŠ Gustava Šiliha Maribor,
 OŠ Minke Namestnik – Sonje Slovenska Bistrica,
 Svetovalnim centro za otroke, mladostnike in starše Maribor.
Projekt je trajal od 2017 do 2020.
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V letu 2017 smo se prijavili na razpis: »Spodbujanje socialne vključenosti otrok in mladih s
posebnimi potrebami v lokalno okolje«, v katerem sodelujemo v konzorciju skupaj z:
 CIRIUS Kamnik,
 Društvo Sožitje Ptuj.
Projekt traja od 2017 do 2022.
Tabela 37: Odloženi prihodki
Konto

v EUR

Naziv

29100500 kratkoročno odloženi prihodki šolski vrt

stanje na dan
31. 12. 2020
637,37

29102 kratkoročno odloženi prihodki – Botrstvo

839,73

29101001 kratkoročno odloženi prihodki – Mirno morje

434,03

29101010 kratkoročno odloženi prihodki – šola v naravi MIZŠ
29101011 kratkoročno odloženi prihodki – spremljevalci ekskurzij-MIZŠ

6.515,37
544,00

2910 kratkoročno odloženi prihodki – šolski sklad (šolski sklad,
donacije za prevoz v šolo v naravi, vzgojna skupina)

2.209,30

29107 Projekt Erasmus + (Idea, Active children, Get to know us)

24.724,68

29109901 Projekt SSV (pavšal 2020)

2.381,87

291 skupaj kratkoročno odloženi prihodki
29000025

Nabava novih osnovnih sredstev, sredstva za zaščitna sredstva
zaradi covid-19

38.286,35
13.974,87

29000030 Zunanja shramba

1.510,44

29000070 Izvršbe

3.693,42

290 skupaj

19.178,73

29 skupaj odloženi prihodki



57.465,08

Zaloge drobnega inventarja in embalaže v uporabi

Na kontu skupine 32 je zaloga drobnega inventarja in embalaže, ki se vodi kot drobni inventar,
ki je razporejen med material in se zanj vodi izvenknjigovodska evidenca po nahajališčih.
Tabela 38: Zaloge drobnega inventarja in embalaže v uporabi
v EUR

Konto
32000000
32100000

Naziv
zaloge drobnega inventarja in embalaže v skladišču
zaloge drobnega inventarja in embalaže v uporabi
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stanje na dan
31. 12. 2020
9.015,73
9.015,73

3.4.4. Dolgoročne obveznosti
S 23. 1. 2018 smo prejeli pogodbo o upravljanju za sredstva, pridobljena na podlagi
novogradnje z začetkom upravljanja 1. 9. 2016.
Tabela 39: Dolgoročne obveznosti

v EUR

konto
92000702
92200000
92200003
92200210
92200211

naziv
stanje 1. 1.
stanje 31. 12.
dolgoročne PČR Eramus + Be my friend
0,00
1.440,20
obveznosti za pokrivanje amortizacije
0,00
14.192,55
530,00
prejete donacije za opremo
262,47
6.978,34
MIZŠ SIO-2020
5.214,80
0,00
MIZŠ SIO-2020 - donacija
1.500,36
Obveznosi za pokrivanje amortizacije – Arnes0,00
92200212 IKT
1.454,00
92200220 prejete donacije podračun
92200300 obveznosti za pokrivanje amortizacije-donacije
92200700 dolgoročne PČR Eramus +
92200701 dolgoročne PČR Eramus +
obveznosti za pokrivanje amortizacije
92209900 Comp@s
92209901 obveznosti za pokrivanje amortizacije SSV
obveznosti za pokrivanje amortizacije
92209902 Erasmus+
skupaj 922
98000000 obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje
98000001 obveznosti za sredstva v upravljanje
98000520 obveznosti za sredstva SIO-2020
98005000 obveznost za sredstva prejeta v up 1. 9. 2016
98590000 nerazporejen presežek prihodkov
skupaj 98
skupaj 9

10.466,03

10.241,16

0,00
9.710,80
0,00

7.261,73
9.710,80
4.268,00

12.228,02

11.390,82

1.096,26

670,74

1.011,64
42.021,09
10.078,83
1.937,94
3.988,65
3.308.875,89
2.812,42
3.327.693,73

0,00
67.607,63
3.645,80
16.127,32
1.861,75
3.165.103,23
2.682,97
3.189.421,07

3.369.714,82

3.257.028,70

3.5.Izkaz prihodkov in odhodkov za leto 2020
Izkaz prihodkov in odhodkov je računovodski izkaz, ki vsebuje podatke o prihodkih in
odhodkih, ki jih je Osnovna šola dr. Ljudevita Pivka ustvarila v obračunskem obdobju od 1. 1.
2020 do 31. 12. 2020. Določeni uporabniki EKN evidentiramo prihodke, ki še niso bili plačani
(obračunana realizacija), v skupini kontov 76 in odhodke, ki še niso bili plačani, v skupini
kontov 46, po računovodskem načelu nastanka poslovnega dogodka.
3.5.1. Prihodki
Pri evidentiranju prihodkov po načelu nastanka poslovnega dogodka uporabljamo določeni
uporabniki konte skupine 76, ki jo sestavljajo tele podskupine:
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 760 – prihodki od prodaje proizvodov in storitev,
 761 – prihodki od prodaje blaga in materiala,
 762 – finančni prihodki,
 763 – drugi prihodki.
Pogoje za delo zavoda zagotavljajo občine ustanoviteljice in Ministrstvo za izobraževanje,
znanost in šport. Osnovna šola dr. Ljudevita Pivka pridobiva sredstva za delo:
 iz javnih sredstev,
 sredstev ustanovitelja,
 prispevkov staršev učencev,
 sredstev od prodaje storitev in izdelkov,
 donacij, prispevkov sponzorjev,
 prihodkov zavoda za zaposlovanje,
 vrtcev in osnovnih šol za mobilno službo v vrtcih
 ter drugih ministrstev (shema šolskega sadja) in
 iz drugih virov (SOUS).
Za zaposleno delovno terapevtko in medicinsko sestro je šola pridobila sredstva iz Skupnosti
organizacij za usposabljanje, s katero imamo sklenjeno pogodbo o nakazilu sredstev, vendar v
višini, ki jo določa zavarovalnica, ki krije obveznosti za zdravstveni kader, razlika se krije iz
dodatnih dejavnosti. Za nemoteno delovanje mobilne službe v vrtcih šola na podlagi sklenjenih
pogodb mesečno zaračunava stroške plač in manipulativnih stroškov za nemoteno delo mobilne
službe.
V letu 2020 je Osnovna šola dr. Ljudevita Pivka poslovala gospodarno in skrbela za ravnovesje
med prihodki in odhodki.


IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

Tabela 40: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov

v EUR (brez centov)
Znesek

Indeks

Členitev
podskupin
kontov

Naziv podskupine konta

Oznaka
za AOP

Tekočega
leta

1

2

3

4

a) prihodki od poslovanja
(861+862-863+864)

860

2.702.686

2.533.545

106,68

prihodki od prodaje proizvodov in storitev
c) drugi prihodki

861
866

2.702.686
9.657

2.533.545
7.859

106,68
122,88

č) prevrednotovalni poslovni prihodki
(868+869)

867

383

1.806

21,21

drugi prevrednotovalni poslovni prihodki

869

383

1.806

21,21

d) celotni prihodki
(860+865+866+867)

870

2.712.726

2.543.210

106,67

e) stroški blaga, materiala in storitev
(872+873+874)
stroški materiala
stroški storitev

871
873
874

184.190
88.072
96.118

234.870
114.973
119.897

78,42
76,60
80,17

760
763

del 764

460
461
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Prejšnjega 2020/20
leta
19
5

6

del 464

f) stroški dela
(876+877+878)
plače in nadomestila plač

875
876

2.522.024
2.193.107

2.299.531
1.785.167

109,68
122,85

del 464
del 464
462
465

prispevki za socialno varnost delodajalcev
drugi stroški dela
g) amortizacija
j) drugi stroški

877
878
879
881

309.927
18.990
768
0

285.347
229.017
3.102
402

108,61
8,29
24,76
0,00

m) prevrednotovalni poslovni odhodki
(885+886)

884

1.085

404

268,56

ostali prevrednotovalni poslovni odhodki

886

1.085

404

268,56

n) celotni odhodki
(871+875+879+880+881+882+883+884)

887

2.708.067

2.538.309

106,69

o) presežek prihodkov
(870-887)

888

4.659

4.901

95,06

p) presežek odhodkov
(887-870)
davek od dohodka pravnih oseb

889
890

0
1.976

0
2.089

0,00
94,59

891

2.683

2.812

95,41

894

79

76

103,95

del 469

del 80

del 80

presežek prihodkov obračunskega obdobja
z upoštevanjem davka od dohodka
(888-890)
povprečno število zaposlenih na podlagi
delovnih ur v obračunskem obdobju (celo
število)

Prihodke in odhodke ter izkazovanje prejemkov in izdatkov v poslovnih knjigah in v
računovodskih izkazih pravnih oseb javnega prava, ki vodijo poslovne knjige na podlagi
Zakona o računovodstvu, razčlenjujemo in merimo na podlagi Pravilnika o razčlenjevanju in
merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava. Za merjenje skupnih prihodkov
ali odhodkov šole in tržne dejavnosti so bila v letu 2020 izračunana sodila, in sicer:
- razmejevanje skupnih prihodkov in odhodkov celotnega zavoda 99,85 % za stroškovno
mesto šole in 0,15 % za stroškovno mesto tržne dejavnosti;
- za ogrevanje, NUSZ, zavarovanje, pisarniški material, varovanje, amortizacijo je bilo
uporabljeno sodilo: (površina telovadnice/cela površina) / (uporaba telovadnice
ostali/uporaba telovadnice šola).
Tako smo poleg prihodkov iz naslova opravljanja javne službe v letu 2020 dosegli prihodke iz
opravljanja tržne dejavnosti. Iz tega naslova smo dosegli 0,15 % prihodkov, ki predstavljajo
prihodke od uporabe učilnic in telovadnice. Prihodki so zelo nizki glede na predhodno leto, saj
se zaradi epidemije covid-19 telovadnica skoraj tričetrt koledarskega leta ni oddajala.
Odhodke razporejamo na dejavnost opravljanja javne službe in na dejavnost opravljanja tržne
dejavnosti v sorazmernem deležu glede na razmerje med prihodki od poslovanja, doseženimi
pri opravljanju javne službe, ter pri tržni dejavnosti. Uporaba tega sodila je dovoljena, ker
pristojno ministrstvo ni določilo sodil za razporejanje odhodkov na odhodke za izvajanje javne
službe in odhodke, ki se nanašajo na tržno dejavnost.
Rezultat tekočega leta je presežek nad odhodki za 4.658,63 EUR, po odbitku DDPO pa 2.682,97
EUR in je izkazan kot nerazporejen presežek. O namenu porabe navedenega presežka določa
svet zavoda na predlog ravnateljice, v primeru porabe za izplačilo plač pa tudi v soglasju z
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ustanoviteljem. Predlog ravnateljice je, da se sredstva rezervirajo za amortizacijo nabav
osnovnih sredstev.
Tabela 41: Prihodki in odhodki

v EUR (brez

centov)

nosilci

prihodki

1 javna služba

%
prihodki
4.659
99,85

razlika

%
odhodki
99,85

2.708.719

2.704.060

4.007

4.007

0

0,15

0,15

2.712.726

2.708.067

4.659

100

100

2 tržna dejavnost
skupaj za leto 2020
po odbitku DDPO znaša
presežek prihodkov nad
odhodki

odhodki

2.683

2 TRŽNA
DEJAVNOST

1 JAVNA
SLUŽBA

Graf: Javna služba – tržna dejavnost v letu 2020


Prihodki po virih financiranja

Skupni prihodki znašajo 2.712.725,92 EUR in so za 6,67 % višji v primerjavi z realiziranimi
prihodki leta 2019. V primerjavi s preteklim letom so se povišali prihodki iz proračuna države.
Uspešni smo bili pri vključitvi v projekt Erasmus +. Povečali so se prihodki iz občinskih
proračunov (povečala se je potreba mobilne službe v vrtcih, dodatni so transferi za delo v času
rizičnih razmer zaradi razglašene epidemije covid-19).
V strukturi vseh realiziranih prihodkov leta 2020 predstavljajo:
Tabela 42: Vsi realizirani prihodki
konto

naziv

v EUR (brez centov)

leto 2020

7600 prihodki iz proračuna države

2.324.188
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leto 2019
2.143.612

razlika
180.576

indeks
108,42

delež
0,8568

prihodki sous, refundacije, javna dela
7600 (javna dela s strani zavoda za
zaposlovanje)
7600 prihodki projekti erasmus, comp@s, ssv
prihodki občinski proračun (materialni
stroški, dodatne dejavnosti, mobilna
7600
služba, MO Ptuj in občina Sv. Tomaž
sofinancirata javna dela)

53.357

16.350

130,64

51.682

74.082

-22.400

69,76

245.142

215.706

29.436

113,65

0,0257

0,0191

0,0904

7600 prihodki učencev
7600

69.707

prihodki prefakturiranj, okoljevarstvo
evrope

7600 prihodki od tržne dejavnosti
7600 prihodki od donacij
7600 prihodki shema sadja
prihodki skupaj

15.551

29.325

-13.774

53,03

50

250

-200

20,00

0,0000

4.007

10.702

-6.695

37,44

0,0015

1.759

15.197

-13.438

11,58

0,0006

640

979

-339

65,37

2.712.726

2.543.210

169.516

106,67

0,0002
1,0000

PRIHODKI IZ PRORAČUNA DRŽAVE
PRIHODKI SOUS
PRIHODKI PROJEKTI ERASMUS IDEA, ERASMUS ACTIVE CHILDREN, Comp@s, SSV
PRIHODKI OBČINSKI PRORAČUN (materialni stroški, dodatne dejavnosti, mobilna služba, MO Ptuj sofinancira SIO-2020
PRIHODKI UČENCEV
PRIHODKI PREFAKTURIRANJ
PRIHODKI OD TRŽNE DEJAVNOSTI

PRIHODKI OD DONACIJ, ODPRAVA REZERVACIJ ZA NABAVE OS, ODŠKODNINA ZAVAROVALNICE, MIRNO MORJE, ŠOLSKI SKLAD
PRIHODKI SHEMA SADJA, SLOVENSKI ZAJTRK

Graf: Prihodki po virih financiranja v 2020
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0,0057



Pregled prihodkov iz državnega proračuna

Tabela 43: Pregled prihodkov iz državnega proračuna
Konto

Naziv

v EUR (brez centov)

leto 2020

76000000 prihodki mizš - bruto plače

leto 2019

%

razlika

1.755.713

1.581.320

174.394

111,03

prihodki mizš - prispevki
delodajalca na bod

281.250

252.766

28.484

111,27

76000003 prihodki mizš - prehrana zaposlenih

51.020

50.740

280

100,55

prihodki mizš - prevoz zaposl. na
delo in iz dela

25.629

50.927

-25.298

50,33

76000006 prihodki mizš - jubilejne nagrade

3.976

1.473

2.504

270,02

72.239

66.618

5.621

108,44

8.142

3.362

4.780

242,19

41.940

49.154

-7.214

85,32

76000002

76000004

76000007

prihodki mizš - regres za letni
dopust

76000009 prihodki mizš - odpravnina
76000014 prihodki mizš - materialni stroški
76000019

prihodki mizš - subvencionirana
prehrana učence

13.032

27.861

-14.829

46,78

76000022

prihodki mizš - delo sindikalnih
zaupnikov

862

827

35

104,19

0

2.227

-2.227

0,00

0

0

0

0,00

10.588

9.949

639

100,00

0

504

-504

0,00

prihodki mizš - uporaba lastnih
sredstev v letu 2020, v letu 2019
76000048
prevozi mobilne službe – v letu
2020 je MIZŠ odprlo novi konto

8.054

3.633

4.421

221,67

76000059 prihodki mizš - učbeniški sklad

2.718

2.313

405

117,49

31.243

28.928

2.315

108,00

76000034 prihodki mizš - šola v naravi
76000035

prihodki mizš - subvenc. učencem
za šolo v naravi

76000039

prihodki mizš - sredstva za
oskrbnine

76000043

prihodki mizš - spremljevalci
ekskurzij

76000062

prihodki mizš - dodatno pokojn.
zav. ZVPSJU - kad

76000063

prihodki mizš - vzpodbujanje
zaposlov. invalidov

5.267

6.147

-880

85,68

76000080

prihodki mizš - potni stroški
mobilne službe

12.515

4.862

7.653

100,00

2.324.188

2.143.610

180.578

108,42

skupaj
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V primerjavi s predhodnim letom so se prihodki iz državnega proračuna zvišali za 8,42 % in
predstavljajo 85,86 % vseh prihodkov, povečanje je vidno pri izplačilu plač delavcem za 11 %,
regres za letni dopust za 8 %, materialni stroški so se zmanjšali za 15 % (vštevajo se
izobraževanje zaposlenih, zdravniški pregledi, nabava učil in pripomočkov), subvencionirana
prehrana učencev se je prepolovila, saj so se učenci pretežni del leta izobraževali na domu,
zaradi razglašene epidemije covid-19, nova je postavka za uporabo lastnih sredstev za delo od
doma za zaposlene.


Prihodki SOUS, refundacije, javna dela

Predstavljajo prihodke iz naslova SOUS – Skupnosti organizacij za usposabljanje, ki vrši
nakazila. Šola ima sklenjeno pogodbo o financiranju delovne terapevtke in medicinske sestre,
ki sta zaposleni na šoli. Sredstva sicer nameni Zdravstvena zavarovalnica RS, SOUS je le
posrednik med Zdravstveno zavarovalnico in šolo, refundacija boleznin in javna dela, ki jih
financira ZRSZ, predstavljajo pa 2,57 % vseh prihodkov.


Prihodki projekt Erasmus+, Comp@s in Spodbujanje socialne vključenosti otrok
in mladih s posebnimi potrebami v lokalno okolje

Šola je na podlagi podpisane pogodbe s Centrom RS za mobilnost in evropske programe
izobraževanja in usposabljanja vključena v projekt Erasmus +, z naslovom »I.D.E.A.
TOGETHER WE CAN!«. Projekt se v celoti financira iz evropskih sredstev. Vrednost
celotnega mednarodnega projekta je 36.494,00 EUR. Projekt se zaključi v letu 2020, preostanek
neprejetih sredstev je 7.298,80 EUR, ki jih šola prejme ob zaključku projekta.
V sklopu projekta Erasmus + Active children je šola upravičena skupno do 12.060,00 EUR za
celotno trajanje projekta (2019–2021).
V sklopu projekta Erasmus + Get to know us je šola upravičena skupno 17.072,00 eur za celotno
trajanje projekta.
V sklopu projekta Erasmus + Be my friend, I am just like you je šola upravičena skupno
7.201,00 eur za celotno trajanje projekta.
V letu 2016 smo se prijavili na razpis: »COMP@S – Center za celostno obravnavo otrok in
mladostnikov s posebnimi potrebami«, v katerem sodelujemo v konzorciju skupaj z:
 OŠ Gustav Šilih Maribor,
 OŠ Minke Namestnik – Sonje Slovenska Bistrica,
 Svetovalnim centrom za otroke, mladostnike in starše Maribor.
Projekt je trajal od 2017 do 2020.
V letu 2017 smo se prijavili na razpis: »Spodbujanje socialne vključenosti otrok in mladih s
posebnimi potrebami v lokalno okolje«, v katerem sodelujemo v konzorciju skupaj z:
 CIRIUS Kamnik,
 Društvom Sožitje Ptuj.
Projekt traja od 2017 do 2022.
Na podlagi projektov smo tako v letu 2020 imeli 51.681,90 EUR prihodkov in predstavljajo
1,91 % prihodkov.
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Pregled prihodkov iz občinskega proračuna, mobilna služba

Šola vodi vrtce, ki delujejo v sklopu šole in samostojnih vrtcev na ločenih kontih.
Strokovni delavci, ki so zaposleni kot mobilni pedagoški delavci, svoje delo opravljajo na
različnih šolah in vrtcih v širši okolici Ptuja. Financirajo jih osnovne šole oz. vrtci na podlagi
sklenjene pogodbe, ki jo ima zavod z drugo osnovno šolo oz. vrtcem. Sredstva pridobivamo na
osnovi mesečnega obračuna, ki ga posredujemo naročniku. Zaračunavamo jim storitve
pedagoškega dela po urah, ki so izražene v bruto znesku, prispevki na plače, prevoz, prehrana,
in premije KAD (le-ti so lahko v deležu glede na zaposlitev, saj nekateri delajo na več šolah) in
manipulativne stroške (za kritje stroškov administracije, pisarniškega materiala, didaktičnega
materiala …) na osnovi pogodbe.
Mestna občina Ptuj in soustanoviteljice financirajo materialne stroške, ki so lokalnega pomena,
to so električna energija, voda, smeti, komunalne storitve, ogrevanje, zavarovanje objektov in
opreme, vzdrževanje dvigala, pregled varnostne razsvetljave, varovanje stavbe in druge storitve
v zvezi z vzdrževanjem in nemotenim delovanjem zavoda. Na podlagi 39. člena KPJS je bil
izplačan dodatek za delo v rizičnih razmerah, ki ga je v celoti financiralo ministrstvo, je pa bil
nakazan preko MO Ptuj.
V zvezi s financiranjem dodatnih dejavnosti se krijejo stroški storitev za učence (plavanje, tuji
jezik, prevozi otrok na dodatne dejavnosti, udeležba otrok na raznih tekmovanjih, ipd.), delež
računalničarja in razliko plač za delavki zaposleni preko SOUS-a, ki jih le ta ne pokriva v celoti.
Prihodki iz naslova materialnih stroškov in dodatnih dejavnosti, ki jih krijejo občine, ter
mobilne službe predstavljajo 9,04 % vseh prihodkov.


Prihodki učencev

Prihodki učencev predstavljajo prihodke za prehrano (zajtrk, malice in kosila), sofinanciranje
šole v naravi, plavalnega tečaja, delovnih zvezkov. Ti prihodki predstavljajo 0,57 % vseh
prihodkov. V letu 2020 so zaradi epidemije covid-19 bistveno nižji – otroci so se pretežni del
leta izobraževali na daljavo, šola v naravi in plavalni tečaj nista bila izvedena, kakor tudi ne
ostale dejavnosti v sklopu učnega načrta (kolesarski izpit).


Prihodki od prodaje storitev – tržna dejavnost

OŠ dr. Ljudevita Pivka je zavod, ki je ustanovljen za izvajanje javne službe, hkrati pa se ukvarja
tudi s pridobitno dejavnostjo na trgu.
Pri razmejevanju prihodkov na dejavnost javne službe ter dejavnost prodaje blaga in storitev na
trgu smo vzeli po dejanskih prihodkih, ker imamo tudi knjižene ločeno.
Med prihodke, ustvarjene na trgu, spadajo:
 prihodki od najemnin za uporabo športne dvorane in drugih šolskih prostorov.
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Tabela 44: Prihodki od prodaje storitev

v EUR (brez centov)

konto

naziv

leto 2020

leto 2019

razlika

%

76011020

prihodki od najemnin telovadnica, učilnice

4.007

10.702

-6.695

37,44

skupaj

4.007

10.702

-6.695

37,44

V skladu s Pogodbo o predaji premoženja v upravljanje OŠ dr. Ljudevita Pivka daje v
uporabo/najem šolske prostore, največ telovadnico. Ena učilnica je služila za najem Zavodu za
šolstvo, ki je organizator senata za Komisijo za usmerjanje otrok. Za najem prostorov šola
izstavi fakturo, ki jo najemniki poravnajo. Cenik je sprejel občinski svet MO Ptuj. Sredstva se
porabljajo za kritje stroškov telovadnice (elektrika, voda, ogrevanje, smeti, varovanje,
zavarovanje, NUSZ, amortizacija …). Prihodki predstavljajo 0,15 % vseh prihodkov. Prihodki
so drastično padli, saj se zaradi razglašene epidemije v letu 2020 telovadnica ni oddajala v
najem.


Prihodki – od donacij

Vključeni smo v projekt Botrstva preko Zveze prijateljev mladine Ljubljana, iz katerih sredstev
se prav tako krije prehrana ter dodatne dejavnosti za otroke iz socialno ogroženih družin. Prejeli
smo sredstva za šolski sklad, sredstev za Mirno morje v letu 2020 ni bilo, saj se projekt zaradi
epidemije ni izvedel. Prihodki predstavljajo 0,06 % vseh prihodkov.
 Prihodki – shema sadja, šolski vrt
Tabela 45: Prihodki – shema sadja, šolski vrt
konto
76010021

v EUR (brez centov)

naziv

leto 2020

leto 2019

razlika

%

prihodki od prodaje storitev - projekt
shema sadja, slovenski zajtrk

640

572

68

111,89

skupaj

640

572

68

111,89

Prihodki so se skupno povečali za 6,67 %.
3.5.2. Odhodki

Pri evidentiranju odhodkov upoštevamo določeni uporabniki EKN načelo nastanja poslovnega
dogodka (obračunana realizacija) in jih evidentiramo na konte skupine 46, ki jo sestavljajo lete podskupine:
 460 – stroški materiala,
 461 – stroški storitev,
 462 – stroški amortizacije,
 464 – stroški dela,
 465 – drugi stroški,
 467 – finančni odhodki,
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 468 – drugi odhodki.
Odhodke razporejamo na dejavnost opravljanja javne službe in na dejavnost opravljanja tržne
dejavnosti po sodilih. Tržna dejavnost zajema najem telovadnice in učilnic.


Odhodki v letu 2020 in primerjava s preteklim letom – sintetično

Tabela 46: Odhodki v letu 2020 in primerjava s preteklim letom
KONTO
460
461
462
464
465

NAZIV KONTA
STROŠKI MATERIALA
STROŠKI STORITEV
AMORTIZACIJA
STROŠKI DELA
DRUGI STROŠKI

469

PREVREDNOTOVALNI
POSLOVNI ODHODKI

46 ODHODKI SKUPAJ

v EUR (brez centov)

leto 2020
leto 2019
RAZLIKA INDEKS
88.073
114.973
-26.900
76,60
96.118
119.897
-23.779
80,17
768
3.102
-2.334
24,75
2.522.024
2.299.531
222.493
109,68
0
402
-402
0,00
1.085

404

681

268,46

2.708.067

2.538.309

169.758

106,69

V strukturi realiziranih odhodkov leta 2020 predstavljajo:
Tabela 47: Struktura realiziranih odhodkov
KONTO

NAZIV KONTA

v EUR (brez centov)

DELEŽ
STROŠKOV

leto 2020

460
461
462
464
465

STROŠKI MATERIALA
STROŠKI STORITEV
AMORTIZACIJA
STROŠKI DELA
DRUGI STROŠKI

88.073
96.118
768
2.522.024
0

3,25
3,55
0,03
93,13
0,00

469

PREVREDNOTOVALNI
POSLOVNI ODHODKI

1.085

0,04

2.708.067

100

46 ODHODKI SKUPAJ
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PREVREDNOTOVALNI
POSLOVNI ODHODKI
0%

STROŠKI
DRUGI
MATERIALA
STROŠKI
3%
0%

AMORTIZACIJA
0%
STROŠKI
STORITEV
4%

STROŠKI DELA
93%

DELEŽ STROŠKOV
Graf: Struktura realiziranih odhodkov v letu 2020


Odhodki v letu 2020 in primerjava s preteklim letom – analitično

Tabela 48: Odhodki v letu 2020 in primerjava s preteklim letom
Konto

Naziv

leto 2020

STROŠKI MATERIALA (so stroški
prehrane za učence, stroški oskrbnin,
46000000stroški materiala za shemo šolskega
46000020
sadja, stroški materiala za zdrav
slovenski zajtrk)

v EUR

leto 2019

razlika

indeks
2020/
2019

36.077,94

62.878,09

-26.800,15 57,3776

STROŠKI ČISTILNEGA IN
46000100- HIGIENSKEGA MATERIALA (čistila,
46000190 toaletni papir, papirnate brisače, vlažilni
robčki, za covid-19)

8.394,50

6.641,64

1.752,86 126,392

MATERIAL ZA SPROTNO
VZDRŽEVANJE (nabava žarnic, desk
46000200za školjke, vijakov, izdelava ključev,
46000211
nabava armature, ter redna popravila in
odprave napak s strani hišnika)

1.813,05

1.482,71

330,34 122,279

MATERIAL UPORABLJEN PRI
DELU Z UČENCI (material za delo z
učenci v gospodinjski učilnici, v
46000301tehnični delavnici, v likovni učilnici, od
46000330
interesnih dejavnostih, didaktičnega
materiala in igrač, nabava materiala v
sklopu projektov ...)

1.561,12

2.475,27

-914,15 63,0687
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STROŠKI ZA SLUŽBENO OBLEKO
46000400 IN OBUTEV (nabava službene obleke:
plaščev, čevljev)

901,12

243,63

657,49 369,872

62,50

151,43

-88,93 41,2732

46020000- STROŠKI ENERGIJE (stroški
46020010 električne energije, strošek ogrevanja)

19.418,59

25.198,28

-5.779,69 77,0632

STROŠKI NADOMESTNIH DELOV
46030000- ZA OS IN MAT. ZA VZDR. OS
46030080 (nadomestni deli za računalnike in
tiskalnike)

364,87

341,38

23,49 106,881

STROŠKI LITERATURE (stroški
strokovne literature za vzgojno
izobraževalno delo, za administrativno –
46050000računovodsko delo, revije (Cicido,
46050041
Ciciban, PIL ...), časopis, stroški
učbenikov, delovnih zvezkov, zbornik
ob 70 letnici šole)

8.682,00

5.771,51

2.910,49 150,429

STROŠKI PISARNIŠKEGA
MATERIALA (papir, arhivske škatle,
lepilo, krede, pisala, svinčniki, radirke,
46060000folija za plastificiranje, sponke,
46060010
registratorji, mape, pregradne stene,
rokovniki za strokovne delavce, namizni
koledarji ...)

4.357,50

4.411,73

-54,23 98,7708

DRUGI STROŠKI MATERIALA
46090000- (tonerji za tiskalnike, potrošni material
46090050 za računalnike, sveče, šolska
publikacija, zemlja, rože)

6.439,66

5.376,91

1.062,75 119,765

460 STROŠKI MATERIALA SKUPAJ

88.072,85

114.972,58

-26.899,73 76,6034

STROŠKI STORITEV (poštnina,
46100000telefonija, fax, mobilna telefonija, neo
46100011
tv za potrebe vzgojne skupine)

4.380,49

3.645,36

735,13 120,166

46100021- STROŠKI STORITEV (obratovalni
46100022 stroški dom)

5.690,79

6.494,69

-803,90 87,6222

STROŠKI STORITEV TEKOČEGA
VZDRŽEVANJA strošek vzdrževanja
46110000
računalnikov, fotokopirnih strojev, leta
2019 popravilo sanitarne vode)

168,70

4.402,84

-4.234,14 3,83162

STROŠEK POPRAVILA ŽALUZIJ
46110101 (poškodovanih v juliju 2019, strošek je
v celoti pokrila zavarovalnica)

0,00

7.859,24

-7.859,24

17.912,81

12.541,70

STROŠKI POMOŽNEGA
46010000 MATERIALA (sanitetni material za
otroke)

STROŠKI (tekoče vzdrževanje eAsistent, varnostna razsvetljava, servis
46110120- gasilnih aparatov, efollower, arhiviranje
46113020 računovodskih podatkov, stroški
nadomestila za stavbno zemljišče,
najem multifunkcijske naprave)
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0

5.371,11 142,826

STROŠKI ZAVAROVALNIH PREMIJ
46120000(zavarovanje objektov, pravna zaščita,
46120021
zavarovanj otrok, pravna pomoč)

10.623,58

10.786,07

-162,49 98,4935

STROŠEK STORITEV PLAČILNEGA
46120100 IN BANČNEGA PROMETA (UJP,
pologi gotovine)

107,86

112,5

-4,64 95,8756

9.906,68

8.581,83

1.324,85 115,438

STROŠKI KOTIZACIJ, ČLANARIN
46130100(kotizacije za razna tekmovanja za
46130111
učence)

374,00

930,6

-556,60 40,1891

STROŠKI STORITEV (varstvo pri
46130802delu, varovanje, vzdrževanje sistema,
46130815
vzdrževanje dvigala)

4.731,33

4.670,74

60,59 101,297

STROŠKI KOMUNALNIH
46140000STORITEV (vodarina, smeti; MO Ptuj
46140040
več ne subvencionira dajatev za vodo)

13.299,54

8.009,59

5.289,95 166,045

STROŠKI PREVOZOV (prevozi otrok
46140110na razna tekmovanja, izlete, šola v
46140190
naravi …)

632,65

4.220,74

-3.588,09 14,9891

STROŠKI DNEVNIC (stroški dnevnic
46150000- za zaposlene, vključene dnevnice in
46150010 izplačila preko potnih nalogov izdanih
za projekt Erasmus+)

147,70

13.325,29

-13.177,59 1,10842

18.393,81

18.118,08

275,73 101,522

196,00

592,2

-396,20 33,0969

88,07

444,71

-356,64 19,8039

9.463,91

15.160,64

-5.696,73 62,4242

96.117,92

119.896,82

-23.778,90 80,1672

767,84

3.102,05

-2.334,21 24,7527

767,84

3.102,05

-2.334,21 24,7527

STROŠKI STORITEV (kotizacije za
46130000- strokovne delavce, kotizacije za druge
46130080 delavce, stroški članarin, računovodski
programi, zdravniški pregledi)

STROŠKI PREVOZOV (stroški
46150200prevozov za službeno pot zaposleni,
46150250
potni stroški za mobilno službo med
46150241
lokacijami, potni stroški za projekte )
HOTELSKE IN RESTAVRACIJSKE
46150401 STORITVE (šolski del in v sklopu
projektov)
46170000

STROŠKI REPREZENTANCE (šola in
projekti)

STROŠKI DRUGIH STORITEV (šola
v naravi, mirno morje, Halliwick
plavanje, plavalni tečaj, vstopnine za
46190001- učence, projekt Erasmus+, deratizacija,
46190190 pregled igral, pregled varnostne
razsvetljave, digitalna potrdila, pregled
strelovoda, pregled varnostne
razsvetljave, pregled klimatov …)
461 STROŠKI STORITEV
46230000

AMORTIZACIJA tržna dejavnost – del
telovadnice

462 AMORTIZACIJA
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PLAČE ZAPOSLENIH (bruto plače
46400000zaposlenih, bruto povečan obseg dela,
46400201
plače dom), JD

1.895.307,87

1.747.282,52

148.025,35 108,472

nadomestila plač zaposlenih –
boleznine, JD

95.301,83

37.884,00

57.417,83 251,562

46420010 stroški prehrane zaposleni, JD

55.943,73

57.178,56

-1.234,83 97,8404
-31.869,98 43,0074

46410000

46420030

stroški prevoza za zaposlene, terenski
dodatek, JD

24.049,51

55.919,49

46420200

stroški nadomestila za uporabo lastnih
sredstev za delo doma

8.333,73

0,00

8.333,73
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46430000

stroški dodatnega pokojninskega
zavarovanja

33.723,47

31.995,64

1.727,83

105,4

80.446,95

73.554,02

6.892,93 109,371

309.927,44

285.347,16

24.580,28 108,614

18.989,56

10.369,18

8.620,38 183,135

2.522.024,09

2.299.530,57

222.493,52

109,68

0,00

402,4

-402,40

0

0,00

402,4

-402,40

0

PREVREDNOTOVALNI ODHODKI
ZARADI OSLABITVE (odpisi
46900000 neplačane prehrane na podlagi
neuspešnih izvržb, v letu 2020 vračila
plačil staršev za šolo v naravi)

1.084,59

404,16

680,43 268,357

PREVREDNOTOVALNI
POSLOVNI ODHODKI

1.084,59

404,16

680,43

2.708.067,29

2.538.308,58

46440000 regres za letni dopust zaposleni, JD
46460000- prispevki delodajalcev na plače
46460009 zaposleni, JD
DRUGI STROŠKI DELA (jubilejne
46490000nagrade, odpravnine, prispevek za kvoto
46490003
za invalide)
464

STROŠKI DELA

DRUGE DAJ,KI NISO ODV.OD
46522000 STROŠ.DELA – prijava učencev za
delovno prakso v drugi ustanovi
DRUGI STROŠKI

465

469

STROŠKI SKUPAJ

169.758,71

268,36
106,69

Drastična zmanjšanja na določenih postavkah beležimo zaradi razglašene epidemije covid-19
– otroci so delali od doma. Tako so se zmanjšali stroški prehrane za učence, ker so otroci zaradi
epidemije delali na daljavo, povečali so se stroški materiala za čistila in higieno, nastali so novi
stroški za potrebe vzdrževanja higiene in zaščite zaradi epidemije covid-19 v višini 3.617,51
eur, v letu 2020 so nastali novi stroški oskrbnin za naše otroke, ki bivajo v dijaškem domu,
povečal se je material za sprotno vzdrževanje (v času odsotnosti otrok so bila opravljena
pleskanja in ostala vzdrževanja), material za delo z učenci in strošek energije se je zmanjšal,
povečali so se stroški strokovne literature, ker smo ob 70-letnici šole izdali zbornik, pripravljali
smo se tudi na proslavo ob tem jubileju, vendar zaradi epidemije ni bila izvedena, stroški
pisarniškega materiala so ostali na enaki ravni. Skupno so se stroški materiala zmanjšali za
23,40 %. Skupno so se stroški storitev zmanjšali za 19,84 % (povečanja so na stroških poštnih
storitev in telefonije (pošiljanje otrokom učnega gradiva po pošti, telefonsko usklajevanje
zaradi epidemije), strošek vzdrževanja fotokopirnih strojev se je na eni strani zmanjšal, na drugi
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strani pa povečal zaradi najema fotokopirca za potrebe učnega procesa, opravljenih je bilo več
zdravniških pregledov kot leto poprej, močno so se povečali stroški vodarin, saj občina več ne
subvencionira dajatev, povezanih z vodo, stroškov prevoza skoraj da ni, ravno tako niso bile
izvedene mobilnosti v sklopu projketov Erasmus+.
Strošek amortizacije tržne dejavnosti se je zmanjšal, saj v letu 2020 ni bilo dovolj najemov za
pokritje stroškov tržne dejavnosti. Stroški plač so se povečali za 9,68 %. Konec leta smo
zaposlili tudi dve osebi preko javnih del. Prevrednotovalni poslovni odhodki predstavljajo
odhodke za vračila plačil staršev za šolo v naravi, ki zaradi epidemije ni bila izvedena.
Skupno so se stroški povečali za 6,69 %.
3.6.Prihodki in odhodki po denarnem toku v letu 2020
Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka vsebuje podatke o prihodkih in
odhodkih v obračunskem obdobju in v predhodnem obračunskem obdobju. Izkaz prihodkov in
odhodkov po načelu denarnega toka služi spremljanju gibanja javnofinančnih prihodkov in
odhodkov. Prihodke po načelu denarnega toka (po plačani realizaciji) smo izkazovali v naših
poslovnih knjigah na podlagi Zakona o računovodstvu ter z enotnim kontnim načrtom za
proračun in proračunske uporabnike.
Med prihodki in odhodki so izkazani zneski, ki so nastali v obdobju od 1. 1. 2020 do 31. 12.
2020. Po načelu denarnega toka smo priznali prihodek in odhodek, ko sta bila izpolnjena oba
pogoja:
 nastanek poslovnega dogodka, katerega posledica je izkazovanje prihodkov oz.
odhodkov,
 prejem ali izplačilo denarja – vplačila prihodkov na transakcijskem računu ter nakazila
drugim in izplačila preko transakcijskega računa.
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3.6.1. Prihodki in odhodki po denarnem toku in primerjava s predhodnim
letom
Tabela 49: Prihodki in odhodki po denarnem toku in primerjava s predhodnim letom v EUR
(brez centov)

Znesek
Členitev
kontov
1

Oznaka Tekočega
za AOP
leta

Naziv konta
2
I. SKUPAJ PRIHODKI
(402+431)
1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE
(403+420)

Index

Prejšnjega
leta
2020/2019

3

4

5

6

401

2.736.964

2.524.034

108,44

402

2.731.137

2.513.820

108,64

A. Prihodki iz sredstev javnih financ
(404+407+410+413+418+419)

403

2.651.407

2.425.420

109,32

a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna
(405+406)

404

2.355.440

2.131.077

110,53

405

2.355.440

2.131.077

110,53

407

229.370

224.645

102,10

408

229.370

224.645

f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna
Evropske unije
B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe

419

66.597

69.698

95,55

(422+423+487+424+425+426+427+428+488+489+490+429+430)

420

79.730

88.400

90,19

424

78.442

83.980

93,41

426

1.288

4.420

29,14

431

5.827

10.214

432

5.827

10.214

II. SKUPAJ ODHODKI
(438+481)
1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE
(439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim
(440+441+442+443+444+445+446)
del 4000 Plače in dodatki

437

2.733.705

2.533.747

438

2.727.878

2.523.533

439

2.133.106

1.953.227

440

1.872.408

1.683.164

del 4001 Regres za letni dopust

441

80.447

73.659

del 4002 Povračila in nadomestila

442

90.286

113.805

del 4003 Sredstva za delovno uspešnost

443

82.093

69.329

del 4009 Drugi izdatki zaposlenim

446

7.872

13.270

447

341.647

311.650

del 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo
b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov
(408+409)
del 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo
741

7141

102,10

Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe

730

Prejete donacije iz domačih virov

7130

2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA
TRGU
(432+433)
Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu

B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost
(448+449+450+451+452)

57,05
57,05
107,89
108,10
109,21
111,24
109,22
79,33
118,41
59,32
109,63
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del 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

448

167.717

153.395

del 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje

449

136.323

122.889

del 4012 Prispevek za zaposlovanje

450

2.074

1.958

del 4013 Prispevek za starševsko varstvo

451

1.923

1.733

del 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na
podlagi ZKDPZJU
C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe
(454+455+456+457+458+459+460+461+462+463)

452

33.610

31.675

453

213.034

222.889

del 4020 Pisarniški in splošni material in storitve

454

94.489

93.664

del 4021 Posebni material in storitve

455

3.098

5.541

del 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

456

37.899

34.196

del 4023 Prevozni stroški in storitve

457

1.365

4.131

del 4024 Izdatki za službena potovanja

458

25.381

25.940

del 4025 Tekoče vzdrževanje

459

16.037

23.349

del 4026 Poslovne najemnine in zakupnine

460

12.236

10.785

del 4029 Drugi operativni odhodki

463

22.529

25.283

J. Investicijski odhodki
(471+472+473+474+475+476+477+ 478+479+480)

470

40.091

35.767

4202

Nakup opreme

473

40.091

35.439

4204

Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije

475

0

328

481

5.827

10.214

57,05

484

5.827

10.214

57,05

485

3.259

0

100,00

486

0

9.713

0,00

del 402

2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN
STORITEV NA TRGU
(482 + 483+ 484)
C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev
na trgu
III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI
(401-437)
III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI
(437-401)

110,93
105,92
110,96
106,11
95,58
100,88
55,91
110,83
33,04
97,85
68,68
113,45
89,11
112,09

Prejeta sredstva iz državnega proračuna predstavljajo sredstva, prejeta s strani ministrstva za
plače, materialne stroške, oskrbnine, učbeniški sklad … Prejeta sredstva iz občinskih
proračunov predstavljajo materialne stroške, dodatne dejavnosti, plače in manipulativne stroške
za izvajanje mobilne službe v vrtcih, dodatek za delo v rizičnih razmerah po 39. členu KPJS.
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije so sredstva za
projekte (SSV, Compas, Erasmus). Drugi tekoči prihodki za izvajanje javne službe
predstavljajo plačila s strani staršev za prehrano, ekskurzije otrok, šola v naravi, kulturne dneve,
delovne zvezke … Prejete donacije iz domačih virov so prejeta sredstva za šolski sklad,
Botrstvo. Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu je dajanje telovadnice v uporabo. Stroški
plač vsebujejo vse stroške plač za zaposlene. Pisarniški in splošni material in storitve so stroški
pisarniškega materiala, čistilnega materiala, materiala za higieno, material za potrebe covid-19,
stroški varovanja stavb, protivlomnega varovanja, vzdrževanja sistema, vzdrževanje dvigala,
založniške in tiskarske storitve (delovni zvezki), revije za učence (Pil, Cicido, Ciciban),
prehrana učencev, stroški projektov, material, porabljen pri delu z učenci … Posebni material
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109,34

113,13
0,00

in storitve so stroški službene obleke, zdravniški pregledi, droben inventar. Energija, voda,
komunalne storitve in komunikacije (elektrika, voda, ogrevanje, telefonija, smeti, poštnina).
Prevozni stroški in storitve so stroški prevozov otrok na različna tekmovanja. Izdatki za
službena potovanja so stroški dnevnic zaposlenih, prevozi po potnem nalogu (na seminarje kot
tudi prevozi mobilne službe med lokacijami), transportni stroški po projektih. Tekoče
vzdrževanje zajema stroške zavarovanja, strošek rednega vzdrževanja, vzdrževanje tiskalnikov,
kopircev. Poslovne najemnine in zakupnine predstavljajo nadomestilo za uporabo stavbnega
zemljišča, e-Asistent, arhiviranje računovodskih podatkov, efolower za starše, najem
multifunkcijske naprave. Drugi operativni odhodki so odhodki za strokovna izobraževanja,
obratovalni stroški dom, zdravje pri delu, kvota invalidi, strošek ddpo, stroški članarin za
učence. Nakup opreme predstavljajo plačila za nabave osnovnih sredstev in drobnega inventarja
za projekt Comp@s, za računalnike in brezžičnega omrežja v sklopu SIO-2020, nakup
prenosnih računalnikov zaradi covida-19, čistilec oken, tablice za individualno delo z otroki,
nabava diskov za posodobitev starih še uporabnih računalnikov, projektorje, kamere za
računalnike za potrebe izvajanja dela na daljavo, zunanja kamera pri telovadnici, arhivska
lestev, ki jo uporabljajo tudi čistilke pri čiščenju, garniture za terase za potrebe izvajanja pouka
na prostem, roloje pod nadstreški, zaradi prozorne strehe, skozi katero je močno pripekalo
sonce, prireditveni oder za otroke s posebnimi potrebami.
Višina prejetih sredstev v letu 2020 se je povečala za 8,44 % oziroma za 212.930 EUR.
Odhodki po denarnem toku so se povečali za 7,89 % oziroma za 199.958 EUR.
index
index
LETO 2020 LETO 2019 LETO 2018 2020/2019 2019/2018
prihodki po denarnem toku
odhodki po denarnem toku
razlika med prihodki in odhodki

2.736.964

2.524.034

2.135.380

108,44

118

2.733.705

2.533.747

2.132.320

107,89

119

3.259

-9.713

3.060
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Številka: 410-1/2021/2
Datum: 22. 2. 2020

Svet zavoda OŠ dr. Ljudevita Pivka Ptuj
Ulica 25. maja 2 a
2250 Ptuj

Zadeva: Soglasje o porabi presežka prihodkov nad odhodki v letu 2020

Na podlagi 48. člena Zakona o zavodih Vas prosimo za izdajo soglasja o porabi presežka
prihodkov nad odhodki za leto 2020.
Presežek v višini 2.682,97 EUR bi v poslovnem letu 2021 porabili za nabavo osnovnih sredstev
v šoli.
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1 PREDSTAVITEV ZAVODA
Dejavnost
Knjižnica Ivana Potrča Ptuj je od leta 2003 osrednja območna knjižnica za ptujsko in
ormoško območje. Iz naslova območnosti opravlja še dodatne naloge, ki so
opredeljene v Pravilniku o osrednjih območnih knjižnicah (Ur. l. RS, št. 88/2003). Za
območne naloge sredstva zagotavlja Ministrstvo za kulturo, zato jih izvajamo v obsegu
sredstev, ki jih dobimo na vsakoletnem pozivu.
Knjižnica je bila leta 2011 z odločbo Ministrstva za kulturo (št. odločbe 612173/2010/41 z dne 18. 8. 2011) glede na stopnjo izpolnjevanja pogojev razvrščena v
2. kategorijo razvitosti (srednje razvita knjižnica). Ob tem velja pojasniti, da so vse
osrednje območne knjižnice v Sloveniji umeščene v enako kategorijo razvitosti.
Dejavnosti, ki jih knjižnica opravlja v javnem interesu kot javno službo, so:
- zbira, obdeluje, hrani in posreduje knjižnično gradivo,
- zagotavlja dostop do knjižničnega gradiva in elektronskih publikacij,
- izdeluje knjižnične kataloge in podatkovne zbirke,
- posreduje bibliografske in druge informacijske proizvode in storitve,
- zbira, obdeluje, varuje in posreduje domoznansko gradivo za območje, ki ga
pokriva,
- sodeluje v medknjižnični izposoji,
- pridobiva in izobražuje uporabnike,
- informacijsko opismenjuje,
- varuje knjižnično gradivo, ki je kulturni spomenik,
- opravlja drugo bibliotekarsko, dokumentacijsko in informacijsko delo,
- sodeluje v vseživljenjskem izobraževanju,
- zagotavlja dostopnost in uporabo gradiv javnih oblasti, ki so splošno dostopna
na elektronskih medijih,
- organizira posebne oblike dejavnosti za otroke, mladino in odrasle, ki so
namenjene spodbujanju bralne kulture,
- organizira posebne oblike dejavnosti za otroke, mladino in odrasle s posebnimi
potrebami,
- organizira kulturne prireditve, ki so povezane s knjižnično dejavnostjo,
- zagotavlja storitve za skupine prebivalcev s posebnimi potrebami,
- sodeluje v nacionalnem vzajemnem bibliografskem sistemu,
- organizira in izvaja druge oblike dela, namenjene spodbujanju bralne kulture,
- pripravlja in izdeluje publikacije v knjižni in neknjižni obliki;
kot osrednja območna knjižnica pa še:
- zagotavlja povečan in zahtevnejši izbor knjižničnega gradiva in informacij,
- nudi strokovno pomoč knjižnicam območja,
- koordinira zbiranje, obdelavo in hranjenje domoznanskega gradiva,
- usmerja izločeno gradivo s svojega območja.
Knjižnica je vključena v Združenje splošnih knjižnic, nekateri zaposleni pa v Zvezo
bibliotekarskih društev Slovenije ter njene sekcije.
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Ustanovitelji
Knjižnica je imela konec leta 2020 enajst občin soustanoviteljic in pet pogodbenic.
Občine ustanoviteljice: MO Ptuj, Destrnik, Gorišnica, Hajdina, Juršinci, Kidričevo,
Majšperk, Markovci, Videm, Zavrč in Žetale.
Občine pogodbenice: Cirkulane, Dornava, Podlehnik, Sveti Andraž in Trnovska vas.
V Uradnem listu Republike Slovenije, št. 115 in z dne 5. 12. 2008, je bil objavljen Odlok
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnice Ivana
Potrča Ptuj, ki so ga na svojih sejah sprejeli in potrdili občinski sveti vseh občin
ustanoviteljic. Sprememba je bila potrebna zaradi odprave določenih neskladnosti z
Zakonom o knjižničarstvu in Zakonom o uresničevanju javnega interesa na področju
kulture.
Skladno z odločbo Ustavnega sodišča in spremembo Zakona o uresničevanju javnega
interesa na področju kulture je bila spremenjena sestava sveta zavoda (zastopanost
delavcev). Spremenjeni Odlok je bil objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije, št.
102, 11. 12. 2009.
Kot pomemben dogodek v letu 2020 smo prepoznali prejem naziva Branju prijazna
občina, ki ga je v letu 2020 med drugimi prejela tudi Mestna občina Ptuj, in je namenjen
spodbujanju aktivnosti lokalne skupnosti za izboljšanje bralne pismenosti in kulture.
Javni natečaj Branju prijazna občina je nastal z namenom, da občine spodbudi k bolj
aktivnemu delovanju v lokalni skupnosti in k povezovanju med različnimi
organizacijami za izboljšanje bralne pismenosti in bralne kulture. Cilj projekta je, da
vse lokalne skupnosti v Sloveniji postanejo branju prijazne. Prejemnice tega naziva so
v preteklih letih postale tudi naše okoliške občine: Občina Sveti Andraž v Slovenskih
goricah (2017, podaljšan 2020), oObčina Cirkulane (2019), Občina Ormož (2020).

Slika 1: Mestna občina Ptuj je prejemnica naziva Branju prijazna občina (uradni logotip).
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2 PRAVNA UREDITEV
Zakonske in podzakonske podlage za izvajanje dejavnosti in
delovnega področja zavoda
-

-
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Odlok o ustanovitvi Knjižnice Ivana Potrča Ptuj (Ur. l. RS, št. 9/04),
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda
Knjižnica Ivana Potrča Ptuj (Ur. l. RS, št. 115/08 in št. 102/09),
Zakon o knjižničarstvu (Ur. l. RS, št. 87/2001, 96/2002 – ZUJIK in 92/15),
Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur. l. RS, št. 77/07 – UPB
s spremembami in dopolnitvami),
Zakon o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07 – UPB s spremembami ni
dopolnitvami),
Zakon o financiranju občin (Ur. l. RS, št. 32/06 – UPB s spremembami in
dopolnitvami),
Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (Ur. l. RS, št. 51/06 – UPB s
spremembami in dopolnitvami),
Zakon o avtorskih in sorodnih pravicah (Ur. l. RS, št. 16/07 – UPB s
spremembami in dopolnitvami),
Zakon o obveznem izvodu publikacij (Ur. l. RS, št. 69/06 in 86/09),
Zakon o javnem naročanju (ZJN-3) – UPB (Ur. l. RS, št. 91/15 in 14/18),
Zakon o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 63/07 – UPB s spremembami in
dopolnitvami),
Zakon o zavodih (Ur. l. RS, št. 12/91 s spremembami in dopolnitvami),
Zakon o delovnih razmerjih (Ur. l. RS, št. 21/13 s spremembami in
dopolnitvami),
Zakon o računovodstvu (Ur. l. RS 23/99 s spremembami in dopolnitvami),
Slovenski računovodski standardi (Ur. l. RS, št. 95/15 s spremembami in
dopolnitvami),
Zakon o varstvu osebnih podatkov (Ur. l . RS, št. 94/07),
Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov (Ur. l .EU, št. L119),
Kolektivna pogodba za javni sektor (Ur. l. RS, št. 57/08 s spremembami in
dopolnitvami),
Kolektivna pogodba za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji (Ur. l. RS, št.
45/94 s spremembami in dopolnitvami),
Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe (Ur. l. RS,
št. 73/03, 70/08 in 80/12),
Pravilnik o osrednjih območnih knjižnicah (Ur. l. RS, št. 88/03),
Pravilnik o načinu določanja skupnih stroškov osrednjih knjižnic, ki zagotavljajo
knjižnično dejavnost v več občinah, in stroškov krajevnih knjižnic (Ur. l. RS, št.
19/03),
Pravilnik o razvidu knjižnic (Ur. l. RS, št. 74/17),
Pravilnik o vodenju evidenc javnih zavodov na področju kulture (Ur. l. RS, št.
9/17),
Pravilnik o hranjenju, uporabi in izločanju obveznih izvodov publikacij (Ur. l. RS,
št. 90/07),
Pravilnik o strokovnih nazivih v knjižnični dejavnosti (Ur. l. RS, št. 65/16),
Uredba o metodologiji za določitev osnov za izračun sredstev za izvajanje javne
službe na področju kulture (Ur. l. RS, št. 100/03, 81/09 in 96/13),

-

-

Uredba o osnovnih storitvah knjižnic (Ur. l. RS, št. 29/03),
Strokovna priporočila in standardi za splošne knjižnice (za obdobje 2018–2028).
Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih
posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP) (Ur. l. RS, št. 48/20),
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev
epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo
(ZIUZEOP-A) (Ur. l. RS, št. 61/20),
Zakon o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID19 (ZIUOOPE) (Ur. l. RS, št. 80/20),
Zakon o interventnih ukrepih za pripravo na drugi val COVID-19 (ZIUPDV) (Ur.
l. RS, št. 98/20).
V letu 2020 je Ministrstvo za kulturo pripravilo predlog novega Pravilnika o
pogojih za izvajanje knjižnične javne službe, ki je bil v javni obravnavi od 20. 7.
2020 do 4. 9. 2020. V knjižnici smo na predlog novega pravilnika pripravili
pripombe in jih posredovali Ministrstvu za kulturo.

Direktor
3. 6. 2020 se je upokojil dosedanji direktor mag. Matjaž Neudauer. Svet zavoda KIPP
je dne 23. 4. 2020 za vršilko dolžnosti, do imenovanja novega direktorja, oziroma
največ za eno leto, imenoval Mileno Doberšek, ki je z delom nastopila dne 4. 6. 2020.

Svet zavoda
Dne 24. 10. 2019 je bil svet zavoda konstituiran v sestavi, in sicer:
- mag. Mirjana Nenad, predsednica (Mestna občina Ptuj),
- Mateja Matjašič Pevec, namestnica predsednice (Občina Gorišnica –
predstavnica občin levega brega Drave),
- Aleksander Voda (Mestna občina Ptuj),
- Zofija Topolovec (Občina Majšperk – predstavnica občin desnega brega Drave),
- Hilda Bedrač (Občina Hajdina – predstavnica občin desnega brega Drave),
- Alfonz Zavrnik (predstavnik zaposlenih).
V letu 2020 se je svet sestal na štirih rednih, eni korespondenčni in na eni seji na
daljavo ter se med drugim seznanil s poročilom o inventuri za leto 2019, potrdil
poslovno poročilo za leto 2019, obravnaval in potrdil usklajen finančni načrt KIPP za
leto 2020, podal soglasje k usklajenemu načrtu OOK za leto 2020, razpisal delovno
mesto direktorja/direktorice KIPP, se seznanil z informacijami o izvajanju knjižničnih
storitev v izposoji ob upoštevanju ukrepov NIJZ, sprejel program dela KIPP, katerega
sestavni del sta tudi kadrovski in finančni načrt za leto 2021, začel postopek
imenovanja direktorja knjižnice z javno objavo prostega delovnega mesta ter podal
soglasje k spremembam in dopolnitvam Poslovnika o delu sveta zavoda KIPP.

Strokovni svet
Člane strokovnega sveta sestavljajo posamezniki, ki lahko s svojim delom, poslovnimi
izkušnjami in javnim ugledom prispevajo k boljšemu delovanju javnega zavoda. Po dva
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člana imenujeta Kulturniška zbornica Slovenije in Združenje splošnih knjižnic, dva
člana izberejo delavci na volitvah.
V oktobru 2019 je potekel mandat članom strokovnega sveta zavoda, zato je bila po
dogovoru s Kulturniško zbornico Slovenije in Združenjem splošnih knjižnic 21. 10. 2019
imenovana nova sestava članov strokovnega sveta, in sicer v sestavi:
- Katja Zupanič, predsednica (Kulturniška zbornica Slovenije),
- Gregor Korošec, namestnik predsednice (predstavnik zaposlenih),
- mag. Polona Rifelj (Združenje splošnih knjižnic),
- Dragica Turjak (Združenje splošnih knjižnic),
- dr. Aleksander Lorenčič (Kulturniška zbornica Slovenije),
- Darja Plajnšek (predstavnica zaposlenih).
V letu 2020 se je strokovni svet sestal na dveh rednih sejah, se seznanil in obravnaval
poročilo o delu knjižnice za leto 2019 ter zanj podal pozitivno mnenje, obravnaval in
podal pozitivno mnenje k programu dela KIPP 2021, katerega sestavni del sta tudi
kadrovski in finančni načrt za leto 2021, ter se seznanil z informacijo o izvajanju
knjižničnih storitev v izposoji ob upoštevanju ukrepov NIJZ.

Kolegij direktorja
Kolegij direktorja, ki ga sestavljajo vodje oddelkov in vodja upravno-tehnične službe,
se je v letu 2020 sestal osemkrat in obravnaval vse tekoče naloge v zvezi z delom ter
bil namenjen medsebojnemu informiranju.
Na kolegijih se vodi zapisnik, ki ga vsakokrat piše drug član kolegija. Zapisniki so
arhivirani v tajništvu, po en izvod pa prejmejo tudi vodje oddelkov.

Nadzori nad delom in druge posebnosti skozi leto
V letu 2020 smo se zaradi širjenja nove koronavirusne bolezni sredi meseca marca
soočili z novo nastalo situacijo in izzivi. 12. 3. 2020 je bila razglašena epidemija, ki je
trajala do 31. 5. 2020.
V knjižnici so bile zaradi preprečevanja širjenja okužbe med 10. 3. in 31. 5. 2020
odpovedane vse prireditve in bibliopedagoške dejavnosti za skupine.
Knjižnica je bila zaradi ukrepov Vlade RS za uporabnike zaprta od 13. 3. do 4. 5. 2020.
V času zaprtja knjižnice je bila uporabnikom zagotovljena uporaba storitev e-knjižnice
(podaljšanje članstva, vpis na daljavo, dodeljevanje gesel za Mojo knjižnico, začasno
odpravljena blokada neporavnanih terjatev). Povezali smo se tudi z Gimnazijo Ptuj in
dijakom nudili informacije o dostopanju do e-knjig za obvezno branje.
Vlada RS je 28. 4. 2020 na dopisni seji sprejela sklep, s katerim je dovolila ponovno
odprtje splošnih knjižnic.
Knjižnica je od 4. 5. do 29. 5. 2020 poslovala po prilagojenem urniku, ki je bil enak
poletnemu. Bibliobus je z vožnjo pričel 11. 5. 2020. Ob tem so bili upoštevani vsi
higienski ukrepi, ki jih je za knjižnice pripravil NIJZ.
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Od 1. 6. 2020 je bila knjižnica odprta skladno z rednim odpiralnim časom. Uporabnikom
je bil omogočen prost dostop do knjižničnega gradiva, karantena za gradivo pa je bila
iz 7 dni kasneje skrajšana na 3 dni. Gradivo v karanteni smo hranili v ta namen
prirejenih prostorih in upoštevali navodila in smernice NIJZ. Uporaba časopisnih
čitalnic in računalnikov še vedno ni bila dovoljena, zato smo časopise izposojali na
dom, ob vračilu pa so bili odloženi v karanteno.
Od 13. 3. 2020 do 6. 6. 2020 uporabnikom nismo pošiljali opominov, prav tako ni tekla
zamudnina. Opomine smo ponovno pričeli pošiljati v ponedeljek, 8. 6. 2020, in sicer v
Študijskem oddelku z mediateko in Mladinskem oddelku, v Oddelku potujoče knjižnice
pa junija še nismo pošiljali opominov.
Od 25. 6. 2020 je bilo znova uvedeno obvezno nošenje zaščitnih mask v zaprtih javnih
prostorih. Upoštevali smo vsa navodila NIJZ, vključno z medsebojno razdaljo.
Od 30. 6. 2020 je bilo znova dovoljeno omejeno zbiranje 50 ljudi, kar pa ni vključevalo
nastopajočih. Nad 500 ljudi se je lahko zbralo le s posebnim dovoljenjem NIJZ. Zato
smo prireditve organizirali na prilagojen način – omejeno število obiskovalcev in
predhodne prijave preko spleta.
S 1. 7. 2020 smo prešli na poletni odpiralni čas, ki je veljal do 31. 8. 2020.
26. 10. 2020 je bil ponovno sprejet Odlok o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in
omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2,
zato smo prireditve pričeli snemati brez prisotnosti občinstva in jih predvajali preko
YouTube kanala knjižnice.
19. 10. 2020 je vlada RS ponovno razglasila epidemijo.
Zaradi Odloka o začasni prepovedi ponujanja blaga in storitev potrošnikom v RS, ki je
stopil v veljavo 24. 10. 2020, smo s 26. 10. 2020 prešli na prilagojen način dela: poletni
delovni čas, bibliobus je vozil po urniku, omogočali smo vračilo in prevzem predhodno
naročenega ali rezerviranega gradiva ob minimalnem stiku z uporabniki. Skozi vse leto
smo sledili, upoštevali in izvajali uredbe, priporočila in smernice Vlade RS ter NIJZ.
V letu 2020 je v večini, posledično zaradi covida-19, bilo opravljenih več izobraževanj
na daljavo, in sicer v obliki video konferenc. V knjižnici smo skladno s tem nabavili
ustrezno informacijsko-kumunikacijsko opremo in sproti usposabljali zaposlene za
rokovanje z njo.
Prav tako smo nabavili informacijsko-kumunikacijsko opremo, ki omogoča snemanje,
predvajanje in prenos dogodkov v živo preko YouTube kanala KIPP.
V letu 2020 je bila opravljena notranja revizija poslovanja za leto 2019.
Od 1. 7. 2020 se je skladno z določbami Zakona o sistemu plač v javnem sektorju ter
skladno s Kolektivno pogodbo za javni sektor pričelo izplačevanje redne delovne
uspešnosti.
S 1. 10. 2020 je pričela veljati pogodba z zunanjo pooblaščeno osebo za varstvo
osebnih podatkov.
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Od Ministrstva za kulturo smo prejeli dodatna sredstva za nakup knjižničnega gradiva
za leto 2020 v višini 2.600 EUR. Z Ministrstvom za kulturo smo podpisali aneks.
Uporabljati smo pričeli storitve izposoje zvočnih knjig na mobilnih napravah podjetja
AudiBook, d. o. o.
Prešli smo na sistem e-vročanja obračunov plač in evidenc delovnega časa, ki jih,
zavarovane z gesli, zaposlenim pošiljamo na službene elektronske naslove.

10

3 KADROVSKI KAZALCI
Število zaposlenih
Ob koncu leta 2020 je bilo v knjižnici zaposlenih 34 oseb, od tega 31 za nedoločen
čas, 3 za določen čas. Vršilka dolžnosti direktorice javnega zavoda Knjižnice Ivana
Potrča Ptuj opravlja funkcijo do imenovanja direktorja knjižnice oziroma največ za eno
leto, ki pa je sicer, ko ne upravlja funkcije v. d.direktorice, v knjižnici zaposlena za
nedoločen čas.
V knjižnici je bila izobrazbena struktura zaposlenih ob koncu leta 2020 naslednja:
Stopnja izobrazbe
VII
VI
V
SKUPAJ:

Število zaposlenih
15
6
13
34

Tabela št. 1: Formalna izobrazbena struktura ob koncu leta 2020

FORMALNA IZOBRAZBENA STRUKTURA V
ODSTOTKIH
V
38%

VII
44%

VI
18%
Graf št. 1: Formalna izobrazbena struktura zaposlenih, izražena v odstotkih
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Tabela 2: Zaposleni v Knjižnici Ivana Potrča Ptuj
Zap. št.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

Priimek in ime
Ambruš, Bogdan
Bračič, Taja
Burjan, Jasmina
Ciglar, Biserka
Čelan, Črtomir
Doberšek, Milena
Dominc, Bojan
Gajšek, Luka
Horvat, Iris
Jurgec, Marija
Kancler, Barbara*
Klemenčič, Liljana
Kmetec Friedl, Božena
Korošec, Gregor
Marčič, Helena**
Mesarič, Leonida
Milošič, Matejka
Mrgole Jukič, Tjaša
Ogrizek, Anja
Petek, Bojan
Petrovič, Mira
Plajnšek, Darja
Potočnik, Primož
Radej, Kristian
Resman, Ines
Rimele, Andrejka
Sajko, Jožica
Šalamon, Daniel
Švarc, Marta
Vidovič, Martina
Vodopivec, Jožica
Zavec,Tadeja
Zavrnik, Alfonz
Zmazek, Melita

Stopnja
izobrazbe
V.
VII./2
VII./I
VI.
VI.
VII./2
V.
V.
V.
VII./I
VII./2
VI.
VII./2
VII./2
V.
VI.
V.
VII./2
VII./2
V.
VII./2
VII./2
VII./2
VII./2
V.
V.
VII./2
V.
V.
VI.
VII./I
V.
V.
VI.

Delovno mesto
Manipulant
Bibliotekar
Bibliotekar
Računovodja
Višji knjižničar, manipulant
Bibliotekar (od 4. 6. 2020 v. d. direktorice)
Knjižničar
Knjižničar voznik bibliobusa, knjigovez
Manipulant
Bibliotekar
Manipulant (od 15. 6. 2020 bibliotekar)
Višji knjižničar
Bibliotekar
Bibliotekar
Manipulant
Višji knjižničar
Knjižničar
Bibliotekar
Bibliotekar
Knjižničar, voznik bibliobusa
Bibliotekar
Bibliotekar
Bibliotekar
Poslovni sekretar
Pomoč v knjižnici (javna dela)
Knjižničar
Bibliotekar
Knjižničar, računalničar
Čistilka, kurirka
Administrator
Bibliotekar
Projektno delo (Obrazislovenskihpokrajin.si)
Hišnik
Višji knjižničar

Delovno
razmerje
NDČ
NDČ
NDČ
NDČ
NDČ
NDČ (DČ)
NDČ
NDČ
NDČ
NDČ
NDČ (DČ)
NDČ
NDČ
NDČ
DČ
NDČ
NDČ
NDČ
NDČ
NDČ
NDČ
NDČ
NDČ
NDČ
DČ
NDČ
NDČ
NDČ
NDČ
NDČ
NDČ
DČ
NDČ
NDČ

Oddelek / Služba
Upravno-tehnična služba, Študijski oddelek z mediateko
Študijski oddelek z mediateko
Mladinski oddelek
Upravno-tehnična služba
Študijski oddelek z mediateko, Upravno-tehnična služba
Oddelek za razvoj in digitalizacijo (v. d. direktorice)
Študijski oddelek z mediateko
Oddelek potujoče knjižnice, Upravno-tehnična služba
Upravno-tehnična služba, Študijski oddelek z mediateko
Oddelek nabave
Upravno-tehnična služba (Študijski oddelek z mediateko)
Mladinski oddelek
Oddelek obdelave
Študijski oddelek z mediateko
Upravno-tehnična služba, Študijski oddelek z mediateko
Mladinski oddelek
Mladinski oddelek
Oddelek potujoče knjižnice
Študijski oddelek z mediateko
Oddelek potujoče knjižnice
Domoznanski oddelek
Oddelek nabave
Študijski oddelek z mediateko
Upravno-tehnična služba
Upravno-tehnična služba, Študijski oddelek z mediateko
Mladinski oddelek
Študijski oddelek z mediateko
Študijski oddelek z mediateko, Upravno-tehnična služba
Upravno-tehnična služba
Upravno-tehnična služba
Oddelek obdelave
Domoznanski oddelek
Upravno-tehnična služba
Domoznanski oddelek

Tabela št. 2: Zaposleni za nedoločen in določen čas v KIPP (stanje na dan 31. 12. 2020)
*Zaposlena je nadomeščala delavca (Boštjana Koražijo), s 15. 6. 2020 nadomešča (Mileno Doberšek) do njene vrnitve na delovno mesto bibliotekar VII/2.
** Zaposlena nadomešča delavko (Barbaro Kancler) do njene vrnitve na delovno mesto manipulant IV.
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Spremembe in pomembni kadrovski dogodki med letom
Mestni svet Mestne občine Ptuj je 27. 1. 2020 sprejel sklep, da se mag. Matjažu
Neudauerju podeli najvišje občinsko priznanje velika oljenka ob slovenskem kulturnem
prazniku za izjemne dosežke in rezultate strokovnega dela ter za doprinos pri
predstavitvi kulture v Mestni občini Ptuj.

Utrinek s prejema najvišjega občinskega priznanja velike oljenke (foto: Ana Delin)

S 1. 2. 2020 smo za določen čas na delovnem mestu manipulanta zaposlili Heleno
Marčič, in sicer za čas do vrnitve Barbare Kancler na omenjeno delovno mesto, ki
nadomešča Boštjana Koražijo na delovnem mestu knjižničarja.
S 1. 2. 2020 smo na podlagi soglasja Mestne občine Ptuj zaposlili Primoža Potočnika
na delovnem mestu bibliotekarja VII/2. Delavec je bil do sedaj več let zaposlen za
nedoločen čas na delovnem mestu manipulanta, kasneje pa je na delovnem mestu
bibliotekarja tudi dlje časa nadomeščal začasno odsotno delavko.
Svet zavoda Knjižnice Ivana Potrča Ptuj je na svoji seji 23. aprila 2020 za vršilko
dolžnosti direktorice Knjižnice Ivana Potrča Ptuj imenoval dosedanjo namestnico
direktorja knjižnice Mileno Doberšek za obdobje do imenovanja direktorja oziroma
največ za eno leto.
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3. junija 2020 se je upokojil dosedanji direktor mag. Matjaž Neudauer.
S 15. 6. 2020 je Barbara Kancler, ki je do tega dne opravljala delo knjižničarja po
pogodbi za določen čas, in sicer nadomeščanje odsotnega delavca Boštjana Koražijo,
nastopila delo po pogodbi za določen čas na delovnem mestu bibliotekarja, in sicer
nadomeščanje odsotne delavke Milene Doberšek do njene vrnitve, ki v času od 4. 6.
2020 opravlja delo vršilke dolžnosti direktorice javnega zavoda Knjižnice Ivana Potrča
Ptuj do imenovanja direktorja knjižnice oziroma največ za eno leto.
14. 9. 2020 je z delom v Domoznanskem oddelku na spletnem biografskem leksikonu
v sklopu javnega razpisa Podpora novim kariernim perspektivam v kohezijski regiji
Vzhodna Slovenija (KRVS) v obdobju 2019–2021 z operacijo z naslovom »Korak do
novih delovnih izkušenj in kariernih možnosti« pričela Tadeja Zavec.
Ponovni razpis za direktorja knjižnice je bil na podlagi sklepa sveta zavoda objavljen
6. 10. 2020 v Štajerskem tedniku, na Zavodu za zaposlovanje in na spletni strani KIPP.
Rok za prijavo je bil 10 dni. Na seji sveta zavoda, ki je bila 22. 10. 2020, so obravnavali
tri pravočasno prispele vloge na razpis. Kandidata, ki sta izpolnjevala vse zahtevane
pogoje, sta program dela in razvoj zavoda predstavila na seji sveta zavoda, slednja je
potekala na daljavo, 8. 12. 2020. Svet zavoda je na isti seji izbral kandidatko Mileno
Doberšek za direktorico javnega zavoda Knjižnica Ivana Potrča Ptuj za mandatno dobo
5 let.
Na podlagi sklepa sveta zavoda o izbiri kandidata za direktorja Knjižnice Ivana Potrča
Ptuj, sprejetega 8. 12. 2020, je volilna komisija, imenovana s sklepom na isti seji, v
sestavi Kristian Radej, predsednik volilne komisije, in Božena Kmetec - Friedl ter
Primož Potočnik, člana volilne komisije, izvedla tajne volitve oziroma glasovanje za
pridobitev mnenja strokovnih delavcev zavoda o izbrani kandidatki Mileni Doberšek.
Rezultat tajnih volitev je bil enoten, saj so vsi volilci dali pozitivno mnenje izbrani
kandidatki za direktorico knjižnice.

Invalidne osebe
V Knjižnici Ivana Potrča Ptuj je v letu 2020 imel en redno zaposleni priznano invalidnost
3. kategorije.

Javni delavci
Javna dela imamo v naši knjižnici od leta 1992. V tem obdobju je v redno zaposlitev
prešlo 18 udeležencev javnih del.
V letu 2020 smo na razpisu javnih del (pomoč v knjižnici) bili uspešni in zaposlili eno
javno delavko.
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Analiza – ocena
Ocenjujemo, da bo knjižnica v prihodnosti zapolnila obstoječe kadrovske vrzeli in tako
še uspešnejše opravljala svoje poslanstvo, v kolikor ji bodo naklonjene, predvsem pa
v oporo in pomoč, občine ustanoviteljice in pogodbenice.

Obvezna praksa v Knjižnici Ivana Potrča Ptuj
V letu 2020 je v Knjižnici Ivana Potrča v času od 2. do 13. 3. 2020 obvezno prakso
uspešno opravila Lea Lukman. Študentka je obvezno prakso opravljala na podlagi
dogovora o praktičnem usposabljanju študentov s Filozofsko fakulteto Oddelka za
bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo Univerze v Ljubljani. Praksa naj
bi trajala do 20. 3. 2020, vendar je bila zaradi ukrepov Vlade Republike Slovenije s 13.
3. 2020 predčasno uspešno zaključena.
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4 DELO V JAVNEM ZAVODU
Notranja organizacija dela
Knjižnica Ivana Potrča Ptuj je bila v letu 2008 skladno z Odlokom o ustanovitvi
notranje razdeljena, in sicer na oddelke in službe:
- Študijski oddelek z mediateko,
- Mladinski oddelek,
- Domoznanski oddelek,
- Oddelek potujoče knjižnice,
- Oddelek za razvoj in digitalizacijo,
- Oddelek nabave,
- Oddelek obdelave,
- Upravno-tehnično službo.

Slika 2: Organizacijska shema Knjižnice Ivana Potrča Ptuj – organigram

Oddelke in službe vodijo vodje, ki delo v svojem oddelku in službah usklajujejo s
programom dela in sklepi organov knjižnice. Oktobra 2013 je prišlo do reorganizacije
notranje organizacije dela, in sicer:
z dnem 10. 9. 2013 je direktor zavoda za svojo namestnico imenoval Mileno
Doberšek, bibliotekarsko specialistko,
z dnem 10. 9. 2013 je direktor za vodjo upravno-administrativnega in
tehničnega sektorja imenoval Kristiana Radeja, poslovnega sekretarja VII/2,
z dnem 11. 9. 2013 je direktor za vodjo Študijskega oddelka z mediateko
imenoval Boženo Kmetec - Friedl, bibliotekarsko specialistko.
5. junija 2020 je v. d. direktorice Milena Doberšek za svojo namestnico imenovala Miro
Petrovič.
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DIREKTOR

STROKOVNA
DELOVNA MESTA

UPRAVNO -TEHNIČNA
SLUŽBA

BIBLIOTEKAR in VIŠJI
KNJIŽNIČAR

POSLOVNI SEKRETAR
VII/2

BIBLIOTEKAR
OBMOČNIH NALOG

RAČUNOVODJA VI

KNJIŽNIČAR

ADMINISTRATOR VI

KNJIŽNIČAR – VOZNIK
BIBLIOBUSA

INFORMATIK VII/1

RAČUNALNIČAR V

HIŠNIK V

KNJIGOVEZ IV

MANIPULANT IV

KURIR III

ČISTILKA II

Slika 3: Prikaz neposredne povezave: direktor in sistemizacija delovnih mest v KIPP
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Izobraževanje, strokovno izpopolnjevanje in udeležba na dogodkih v in izven KIPP
Izobraževanje, strokovno izpopolnjevanje in udeležba na dogodkih izven KIPP
Letno poročanje za javni sektor (zaključni račun)
Udeležba na delavnici Priprava person za knjižnice
Udeležba na razstavi Od zibelke do groba, življenje slikarja Jana Oeltjena skozi gradivo
Zgodovinskega arhiva na Ptuju
Udeležba na izvršnem odboru sekcije za potujoče knjižnice
Dodeljevanje tekočih transferov iz občinskega proračuna
Udeležba na delavnici Kako uporabnikom v knjižnici približati COBISS
Udeležba na strokovnem posvetu Kako s primerno komunikacijo in sodobno informacijsko
podporo do učinkovite izterjave knjižničnega gradiva in terjatev
Udeležba na likovni razstavi Irene Tušek v Kidričevem
Udeležba na tečaju Uporaba programske opreme COBISS/Izposoja, osnovni postopki
7. spomladansko srečanje zaposlenih v javnem sektorju (spletni seminar)
Srečanje direktorjev – aktualna dogajanja na področju splošnih knjižnic
Otvoritveni ogled razstave na prostem z naslovom Številne podobe Ptuja
Udeležba na razstavi in predstavitvi monografije Andreja Brenceta Vinogradništvo na Ptujskem
območju od pojava trtne uši konec 80-ih let 19. stoletja do leta 1991 v Pokrajinskem muzeju Ptuj
Ormož
Kako uporabnikom knjižnici približati COBISS
Udeležba na delavnici Kako uporabnikom v knjižnici približati COBISS
Udeležba na spletni delavnici Kako uporabnikom približati COBISS
Praktična delavnica o elektronskem javnem naročanju
Varstvo pri delu in požarna varnost (KIPP)
Izobraževanje Zgodba je most (Kamnik)
Udeležba na seminarju Razvoj pismenosti in učenje jezika za mlajše učence v jezikovno manj
ugodnih okoliščinah
Udeležba na seminarju Novosti obračuna plač v javnem sektorju in izplačilo redne delovne
uspešnosti
Udeležba na seminarju Webinar za moderatorje bralnih klubov, začetna stopnja (spletni seminar)
ABC bralne pismenosti: Branje literarne fikcije Mariborska knjižnica (spletni seminar)
ABC bralne pismenosti: Dosežki na področju branja in motivacija za branje v raziskavi PISA 2018
Mariborska knjižnica (spletni seminar)
ABC bralne pismenosti: Športajmo in berimo: nacionalni medresorski program za spodbujanje
branja med mladimi športniki, Mariborska knjižnica (spletni seminar)
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Udeleženci

Datum
9. 1.
17. 1.

Ciglar
Potočnik

5. 2.
7. 2.
11. 2.
12. 2.

Zmazek
Mrgole Jukič
Ciglar
Potočnik

13. 2.
4. 3.
5. 3.
8. 5.
18. 6.
10. 6.

Vodopivec, Doberšek
Zmazek
Vodopivec
Ciglar
Doberšek
Doberšek, Petrovič, Plajnšek, Zmazek

22. 6.
30. 6.
8. 7.
12. 8.
27. 8.
v 2020
1.–3. 9.
16. 9.
21. 9.
22.–29. 9.
5. 10.
7. 10.
7. 10.

Zmazek, Kmetec - Friedl, Vodopivec,
Plajnšek
Dominc, Gajšek, Petek, Plajnšek
Ogrizek, Bračič, Klemenčič
Kancler, Milošič
Radej
vsi zaposleni
Milošič, Klemenčič
Korošec
Doberšek
Ogrizek
Ogrizek, Korošec, Dominc, Petek
Potočnik, Čelan
Ogrizek, Potočnik, Kancler, Gajšek,
Petek

ABC bralne pismenosti: Opisniki temeljnih zmožnosti, Mariborska knjižnica (spletni seminar)
Kako uporabnikom v knjižnici približati COBISS; spletna delavnica; Izum (spletni seminar)
ABC bralne pismenosti: Zlate hruške, kakovostno branje za vse, Mariborska knjižnica (spletni
seminar)
ABC bralne pismenosti: Beremo skupaj: vsak dan, vsak mesec, doma, v službi, na kolesu in
drevesu«, Mariborska knjižnica (spletni seminar)
Elektronsko arhiviranje računovodske dokumentacije – računovodsko-davčni vidik;
Pokrajinski arhiv Maribor (spletni seminar)
Načrtovanje letnega nakupa knjižničnega gradiva v splošnih knjižnicah z vidika izpolnjevanja
obrazcev, MZK (spletni seminar)
Mednarodna konferenca bibliobusov, Pokretne biblioteke na putu do udaljenih korisnika
Knjižnica kulturnega centra Kladovo (Srbija) (spletni seminar)
DOMFEST, domoznanski festival, MK Kranj (spletni seminar)
Udeležba na spletnem tečaju PressReader
Načrtovanje letnega nakupa knjižničnega gradiva v splošnih knjižnicah z vidika izpolnjevanja
obrazcev Ministrstva za kulturo (spletni seminar)
Pregled ključnih predpisov pri delovanju javnih organizacij z vidika poslovnega organa »SINKUL«
(spletni seminar)
Kaj mora delodajalec danes vedeti o varstvu osebnih podatkov? (spletni seminar)
Udeležba na spletnem tečaju EBSCOhost
Novosti premoženjske bilance 2020 in neusklajeni poboti, Dashofer (spletni seminar)
Mreža znanja 2020, Arnes (spletni seminar)
COBISS Meet 2020, IZUM (spletna konferenca)
COBISS3/Katalogizacija in format COMARC dopolnitve in novosti, IZUM (spletni seminar)
Tabela št. 3: Izobraževanje, strokovna izpopolnjevanja in udeležba na dogodkih v letu 2020

8. 10.
8. 10.

Ogrizek
Korošec, Čelan

9. 10.

Potočnik, Burjan, Čelan
Potočnik, Kancler, Korošec, Gajšek,
Petek, Burjan

9. 10.
13. 10.

Ciglar, Vidovič, Radej

14. 10.

Radej, Doberšek

15. 10.

Mrgole Jukič

22. 10.

Petrovič, Zmazek

12. 11.

Čelan

17. 11.

Doberšek, Radej

18. 11.
19. 11.
19. 11.
24. 11.
25.–26. 11
1.–3. 12.
15.–16. 12

Doberšek
Doberšek, Radej
Čelan
Ciglar
Šalamon
Doberšek, Ogrizek, Sajko
Ogrizek, Plajnšek, Kmetec - Friedl
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Člani komisij in delovnih teles ter uredniških skupin
Naziv komisije, delovnih teles ter uredniških skupin
Članica nadzornega odbora portala Dobre Knjige
Članica nadzornega sveta Kamre
Članica nadzornega sveta portala Obrazi slovenskih pokrajin
Članica delovne skupine OOK za dogovor z NUK-om glede konzorcijskega nakupa e-virov
Komisija za popis denarnih sredstev v blagajni, portoblagajni in transakcijskem računu ter terjatev in obveznosti
Komisija za popis opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev ter drobnega inventarja nad 1 letom uporabnosti
Komisija za popis drobnega inventarja in drobnega orodja do 1 leta uporabnosti
Komisija za izločanje in odpis knjižničnega gradiva 2020
Član strokovnega sveta zavoda KIPP
Urednik Portala Dobre knjige
Član sveta zavoda KIPP – predstavnik zaposlenih
Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov
Volilna komisija za izvedbo volitevglede glasovanja in pridobitve mnenj strokovnih delavcev o izbranem kandidatu za
direktorja KIPP (volitve 18. 12. 2020)
Komisija za prireditve v KIPP
Delovna skupina za izterjavo neplačanih terjatev od uporabnikov
Članica Izvršnega odbora Sekcije za domoznanstvo in kulturno dediščino pri ZBDS
Članica strokovnega sveta Mariborske knjižnice
Predsednica komisije za Čopove diplome in Čopova priznanja pri ZBDS
Članica skupine urednikov leksikona Obrazi slovenskih pokrajin (regijska urednica za Spodnjepodravce)
Delovna skupina za promocijo dejavnosti KIPP na družbenih omrežjih
Predsednica sekcije Potujočih knjižnic pri ZBDS
Urednica revije Potujoče novice ZBDS
Predsednica strokovnega odbora in članica upravnega odbora ZBDS
Glavni urednik spletne strani KIPP
Uredniški odbor portal Dobre knjige
Članica uredniške skupine domoznanskega portala slovenskih splošnih knjižnic Kamra (urednica za Spodnje Podravje)
Članica sveta zavoda Zgodovinskega arhiva na Ptuju

Člani
Doberšek
Neudauer, prevzela Doberšek
Doberšek
Doberšek
Radej, Korošec, Mesarič
Petek, Gajšek, Šalamon
Zavrnik, Dominc, Potočnik
Kmetec - Friedl, Milošič, Ogrizek, Petek, Vodopivec
Korošec, Plajnšek
Korošec
Zavrnik
Radej, Mojca Neudauer Meglič (od 1. 10. 2020)
Dominc, Kmetec - Friedl, Korošec, Potočnik, Radej,
Vidovič
Petrovič, Korošec, Ogrizek, Klemenčič, Plajnšek
Vodopivec, Ogrizek, Potočnik
Petrovič
Petrovič
Petrovič
Petrovič
Bračič, Burjan, Milošič, Petrovič, Potočnik, Zmazek
Mrgole Jukič
Mrgole Jukič
Mrgole Jukič
Potočnik
Korošec, Ogrizek, Kancler
Zmazek
Zmazek

Tabela št. 4: Člani komisij, delovnih teles in uredniških skupin, v katerih so (so)delovali zaposleni KIPP v letu 2020.
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Utrinek s predstavitve trojezičnega vodnika Iz zakladnice ptujske knjižnice 7. februarja 2020 (foto: Mira Petrovič)
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Knjižnično gradivo
Nabava gradiva
V letu 2020 je nakup predstavljal glavni vir pridobivanja in dopolnjevanja knjižničnega
gradiva. Del gradiva smo pridobili tudi z obveznimi izvodi, darovi, zameno in lastno
izdajo.
Nakup je potekal v skladu s priporočili in merili dokumentov, ki urejata pogoje za
izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe: Pravilnik in standardi za splošne
knjižnice ter Dokument o nabavni politiki v KIPP. V postopku nabave je bilo potrebno
usklajevanje prejetih finančnih sredstev z določili in navodili zakonskih predpisov v
navedenih dokumentih, ki definirajo število in vsebino kupljenih izvodov gradiva in
ustreznega števila izvodov le-teh, ki so bila na knjižnem trgu v letu 2020.
Ob navedenem pa upoštevamo tudi potrebe in želje naših uporabnikov. Financiranje
nakupa knjižničnega gradiva občin ustanoviteljic in pogodbenic je bilo med letom
tekoče in v višini pogodbeno dogovorjenega zneska, razen Ministrstva za kulturo, ki je
del pogodbenega zneska za nakup knjižničnega gradiva za leto 2020 v višini 4.778,00
evra nakazalo v mesecu juniju, celotni preostali znesek pa šele v novembru 2020.
V Oddelku nabave sta zaposleni Marina Jurgec in Darja Plajnšek. Darja Plajnšek
opravlja v nabavi naloge s področja nakupa serijskih publikacij, in sicer en dan v tednu.
Ostale dni dela v Oddelku obdelave, eno soboto v mesecu pa v izposoji Študijskega
oddelka, kjer po potrebi tudi nadomešča odsotnost zaposlenih, in občasno tudi na
bibliobusu. Med letom je lektorirala različna poročila in vabila za prireditve v knjižnici
in je članica Komisije za prireditve v KIPP. Marina Jurgec opravlja celotno nabavo
knjižničnega gradiva in s tem vezane naloge in aktivnosti.
V Oddelku nabave smo tudi v letu 2020 skrbeli za dopolnjevanje čim širšega izbora
knjižničnega gradiva v sodelovanju z ostalimi zaposlenimi. Na ta način smo lahko
našim uporabnikom zagotovili gradivo, v letu 2020 še posebej ob spremenjenih pogojih
poslovanja zaradi epidemije, glede na njihove potrebe in želje po izobraževanju,
informacijah, znanstvenem delu, raziskovanju, kulturi in razvedrilu.
Pri tem smo upoštevali različne uporabnike knjižnice, od posameznikov do skupin in
organizacij v okolju, ki ga pokrivamo, in širše z medknjižnično izposojo.
Med letom smo nabavljali tudi tujo strokovno in leposlovno literaturo.
V letu 2020 smo za nakup knjižničnega gradiva prejeli 244.732,00 evra.
Skupaj s prenesenimi sredstvi iz leta 2019 v višini 11.230,79 evra je bil znesek
razpoložljivih finančnih sredstev 255.962,79 evra.
Za nakup knjižničnega gradiva smo do 31. 12. 2020 porabili 219.380,49 evra.
V leto 2021 prenašamo 36.582,30 evra.
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V navedenem znesku prenosa finančnih sredstev je tudi prenos sredstev Ministrstva
za kulturo za nakup gradiva v višini 2.638,57 evra, ki predstavlja finančna sredstva,
rezervirana za nakup prestižne ročno vezane izdaje knjige založbe Mladinska knjiga
Sijajni Botticelli. Njen izid je bil načrtovan konec leta 2020, vendar so ga prestavili v
začetek leta 2021.
Pregled prejetih in porabljenih finančnih sredstev po financerjih v letu 2020:
Financerji
Min. za kulturo
MZK-Območnost
Občina Videm
Občina Žetale
Občina Juršinci
Občina Destrnik
Občina Majšperk
Občina Sv. Andraž
Občina Ptuj
Občina Markovci
Občina Cirkulane
Občina Hajdina
Občina Dornava
Občina Zavrč
Občina Trnovska v.
Občina Podlehnik
Občina Kidričevo
Občina Gorišnica
SIKPT (lastna sred.)
Skupaj:

Prejeta sredstva
s prenosom iz 2019
57.785,00
8.000,00
14.052,05
3.843,11
7.280,59
7.609,92
10.300,57
3.537,65
59.314,37
10.280,08
6.924,06
10.402,37
7.996,03
4.462,27
4.019,13
5.455,14
16.519,72
10.916,96
7.263,77
255.962,79

Porabljena sredstva
55.146,43
8.000,00
11.660,85
3.248,37
5.602,14
5.962,90
7.718,35
3.022,15
54.495,27
7.480,44
5.845,00
7.804,36
6.866,35
3.779,11
3.100,37
4.309,72
12.741,30
9.236,72
3.360,66
219.380,49

Prenos v 2021
2.638,57
0,00
2.391,20
594,74
1.678,45
1.647,02
2.582,22
515,50
4.819,10
2.799,64
1.079,06
2.598,01
1.129,68
683,16
918,76
1.145,42
3.778,42
1.680,24
3.903,11
36.582,30

Tabela št. 5: Pregled prejetih in porabljenih finančnih sredstev

V COBISS3/Nabava je bilo vnesenih in obdelanih 528 postavk dokumentov nakupa
knjižnega in neknjižnega gradiva, 267 postavk serijskih publikacij vključno s pripravo
novih naročil in odpovedi, 78 postavk darov, 18 postavk elektronskih virov in 1 lastna
izdaja.
Dosežen nakup gradiva po vsebinskih kriterijih je razviden iz statističnega prikaza
prirasta knjižničnega gradiva v letu 2020.

Prirast gradiva
Knjižnica pridobiva gradivo z nakupom, obveznim izvodom, darovi, zamenjavo in tako
imenovanim starim fondom. Med gradivo spadajo monografske in serijske publikacije,
glasbeni tiski, neknjižno gradivo, AV-gradivo, igrače, drobni tiski, multimedijsko gradivo
in drugo gradivo.
Za leto 2020 je knjižnica načrtovala nakup gradiva po določilih Pravilnika o pogojih za
izvajanje knjižnične dejavnosti. Skladno z dogovorom na Kolegiju županov Spodnjega
Podravja je knjižnica načrtovala nakup gradiva v obsegu, ki je za 20 % nižji od
določenega v omenjenem pravilniku. Če smo namreč želeli doseči enotno financiranje
občin ustanoviteljic in pogodbenic, so bili potrebni kompromisi.
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Pravilnik ter Strokovna priporočila in standardi za splošne knjižnice (za obdobje 2018–
2028) Nacionalnega sveta za knjižnično dejavnost Republike Slovenije namreč
določajo, da mora knjižnica dopolnjevati zbirko z letnim prirastom z najmanj 250 izvodi
knjig na 1.000 prebivalcev in najmanj 25 izvodov neknjižnega gradiva na 1.000
prebivalcev. Prirast gradiva smo načrtovali po naslednjih kriterijih, in sicer 250 izvodov
knjig, 25 izvodov neknjižnega gradiva in 40 naslovov tekoče naročenih serijskih
publikacij.
Nakup gradiva se opravlja po izdelanih kriterijih. Slediti mora priporočilom, da je
razmerje med strokovnim in leposlovnim gradivom 60 : 40 v korist strokovnega gradiva
ter da zagotavlja 30 % naslovov za mladino.
Pri izboru in nakupu gradiva mora knjižnica upoštevati potrebe uporabnikov in
kakovost gradiva. Upoštevati je potrebno tudi dejstvo, da je na našem območju po
podatkih okrog 13 % mladih do 15. leta starosti in da si knjižnica močno prizadeva
ohranjati in držati v ravnovesju razmerje 60 : 40 v korist strokovnega gradiva.
Povpraševanje po strokovnem gradivu narašča predvsem zaradi bližine Univerze v
Mariboru in vedno širše ponudbe študijev na Ptuju ter vseživljenjskega izobraževanja.
Darovi prihajajo v knjižnico od organizacij, avtorjev, založb, predvsem pa od
zasebnikov, ki se iz različnih razlogov odločijo za ukinitev ali zmanjšanje svoje lastne
knjižnice. Zamenjava je pri nas tisto gradivo, ki ga pridobimo v primeru, ko bralci naše
gradivo izgubijo ali poškodujejo in ga zamenjajo.
Stari fond je gradivo, ki ga knjižnica hrani v zbirki, a doslej še ni bilo inventarizirano.
Za nakup gradiva nam sredstva zagotavljajo občine ustanoviteljice in pogodbenice, v
sorazmernem deležu pa Ministrstvo za kulturo na podlagi neposrednega poziva, na
katerega se knjižnica prijavi vsako leto.
Na pozivu Ministrstva za kulturo smo za nakup gradiva prejeli 57.785,00 €, za
izboljšanje javne dostopnosti do elektronskega knjižničnega gradiva v slovenskem
jeziku pa 4.778,00 €. Od občin smo prejeli 171.746,00 €.
Nabavno politiko vodimo v skladu s priporočili naslednjih dokumentov: Pravilnik o
pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe (Ur. l. RS, št. 73/03 in
spremembe), Standardi za splošne knjižnice (za obdobje od 2018 do 2028), Nacionalni
program za kulturo (2018−2025), Pravilnik o osrednjih območnih knjižnicah (Ur. l. RS,
št. 88/03), Odlok o ustanovitvi Knjižnice Ivana Potrča Ptuj (Ur. l. RS, št. 9/04 in
spremembe), Strateški načrt razvoja Knjižnice Ivana Potrča 2017−2021, Letni načrt
nakupa knjižničnega gradiva in Dokument o nabavni politiki v Knjižnici Ivana Potrča
Ptuj.
Domoznansko gradivo pridobivamo predvsem z nakupi po utečenih kanalih, zelo
pomemben vir pa so tudi darovi, kar je rezultat dolgoletnih tesnih stikov z okoljem, v
katerem knjižnica deluje. Na Domoznanskem oddelku zbiramo in hranimo tudi drobne
tiske z domoznanskimi informacijami, izbrano gradivo pa hranimo v arhivskih škatlah
po geslih (hemeroteka).
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Eden od virov za domoznansko zbirko je obvezni izvod, ki ga redno pregledujemo in
odbiramo domoznansko gradivo. V sodelovanju z Oddelkom nabave smo redno
pregledovali kataloge antikvariatov (Trubarjev antikvariat Ljubljana, Antikvariat
Glavan), iz katerih glede na ponudbo občasno kupujemo domoznanske izdaje. Zbirko
razglednic smo v letu 2020 obogatili z nakupom 17 razglednic Ormoža z okolico.
Za celoten nakup knjižničnega gradiva smo v letu 2020 porabili 219.380,49 €.
Razdelitev porabljenih sredstev za nakup gradiva v letu 2020 je bila naslednja:
Porabljena sredstva (€)

Vrsta nakupa gradiva
Knjige in neknjižno gradivo
Serijske publikacije
Vezava publikacij (Štajerski tednik)
Oddaljen dostop do baz: LEXPERA IUS-INFO Napredni
El. dostop do arhiva dnevnika Večer
E-knjige: BIBLOS
Zvočne knjige AUDIBOOK
Oddaljen dostop do baz EBSCO Pressreader-library solution
GVIN professional analizator BISNODE
Didaktične igre
SKUPAJ

180.666,09
16.628,88
195,20
5.841,36
732,00
7.667,72
822,66
3.928,11
1.952,40
946,07
219.380,49

Tabela št. 6: Razdelitev porabljenih sredstev za nakup gradiva v letu 2020

Prirast gradiva (enot) po oddelkih
Oddelek
Študijski oddelek z mediateko
Mladinski oddelek
Potujoča knjižnica
Domoznanski oddelek
SKUPAJ

Prirast
6.502
1.985
2.798
265
11.550

Tabela št. 7: Prirast gradiva (enot) po oddelkih

PRIRAST GRADIVA (ENOT)
PO ODDELKIH
7.000
6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
0
Študijski
oddelek

Mladinski
oddelek

Potujoča
knjižnica

Domoznanski
oddelek

Graf št. 2: Prirast gradiva po oddelkih
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Primerjava prirasta (enot) gradiva po letih:
Leto

2016

2017

2018

2019

2020

Prirast gradiva

9.732

10.792

11.522

13.526

11.550

Tabela št. 8: Primerjava prirasta (enot) gradiva po letih.

V letu 2020 knjižnica beleži nižji prirast gradiva kot v predhodnem letu, kar je delno
tudi posledica zmanjšanja knjižne produkcije zaradi epidemoiološke situacije. Prirast
gradiva se je v letu 2020 glede na prejšnje leto zmanjšal za 14,61 %.
S sredstvi Ministrstva za kulturo smo v letu 2020 nabavili 1.221 enot knjig in
neknjižnega gradiva in 297 enot periodike, s sredstvi občin pa 7.335 enot knjig in
neknjižnega gradiva, kar je 21,53 % enot gradiva manj, periodike pa 4,81 % manj kot
v preteklem letu. Z lastnimi sredstvi smo kupili 159 enot.
Skupen nakup s sredstvi financerjev je bil 9.012 enot gradiva. Z obveznim izvodom
smo pridobili še 1.920 enot gradiva, z darovi 490, z zameno 45, starim fondom 71, z
lastno izdajo pa še 12 enot gradiva.
Skupaj smo tako dosegli prirast 11.550 enot – od tega 11.136 enot monografskih in
serijskih publikacij ter 414 enot neknjižnega gradiva.
Knjižno /
neknjižno

Tip gradiva

Monografske publikacije
Serijske publikacije
Neknjižno gradivo
Knjižno
Neknjižno
Skupaj

Skupaj

ŠO

MO

5.686
579
237
6265
237
6.502

1.875
29
81
1904
81
1.985

PK

2.658
50
90
2708
90
2.798

DO

142
117
6
259
6
265

Skupaj

10.361
775
414
11136
414
11.550

Tabela št. 9: Prirast gradiva (enote) glede na tip gradiva in oddelke knjižnice

Zaloga gradiva
Zaloga gradiva po oddelkih:
Tip gradiva

Monografske publikacije
Serijske publikacije
Neknjižno gradivo
Skupaj

Knjižno /
neknjižno

ŠO

200.642
10.243
10.634
Knjižno
210.885
Neknjižno
10.634
Skupaj
221.519

MO

PK

DO

57.327
261
2.493
57.588
2.493
60.081

50.943
168
3.298
51.111
3.298
54.409

21.092
5.939
600
27.031
600
27.631

Tabela št. 10: Zaloga gradiva po oddelkih

26

Skupaj

330.004
16.611
17.025
346.615
17.025
363.640

Obdelava gradiva
Obdelava gradiva se vrši v treh oddelkih: Oddelku obdelave, Domoznanskem oddelku
in v Oddelku za razvoj in digitalizacijo.
Večina obdelave novega gradiva je opravljena v prvem oddelku, kjer gradivo
obdelujeta dve delavki. Pri obdelavi gradiva sodeluje tudi Anja Ogrizek iz Študijskega
oddelka z mediateko.
Tudi v letu 2020 je štiri dni v tednu v oddelku delo opravljala delavka iz oddelka nabave.
Domoznansko gradivo obdelujeta katalogizatorki na Domoznanskem oddelku.
Obdelava gradiva v oddelku obdelave
V Oddelku obdelave sta zaposleni dve delavki bibliotekarki (Božena Kmetec - Friedl in
Jožica Vodopivec). Novo gradivo pomaga katalogizirati tudi zaposlena iz Oddelka
nabave (Darja Plajnšek), ki opravlja vsa katalogizacijska in bibliotekarska dela. Vse
delavke imajo opravljen strokovni izpit. Delno katalogizira gradivo iz naslova nakupa
in obveznega primerka tudi Anja Ogrizek.
V oddelku med drugim obdelujemo tudi članke ter bibliografije raziskovalcev. Oddelek
skrbi, da je knjižnično gradivo obdelano strokovno in ažurno ter da je v najkrajšem
možnem času na voljo uporabnikom.
V oddelku tvorimo zbirko knjižničnega gradiva − knjižnični katalog z namenom
zagotavljanja posameznikom in skupinam dostopnost in uporabo v okviru standardov,
ki jih določa Zakon o knjižničarstvu.
Zakon določa strokovne osnove za delovanje nacionalnega vzajemnega
bibliografskega sistema, kot sta: standardizirana in vzajemna obdelava knjižničnega
gradiva in enotno vodenje katalogov. Pogoj za izvedbo pa so ustrezno usposobljeni
strokovni delavci za vzajemno katalogizacijo in računalniška ter komunikacijska
povezanost knjižnic.
Skozi vse leto je v oddelku potekala obdelava monografskih publikacij, neknjižnega
gradiva in tudi periodike. Gradivo je obdelano strokovno in v skladu s katalogizacijskimi
pravili. Dvakrat letno naše delo preverjata IZUM in NUK.
Ažurno obdelujemo nakupljeno gradivo, gradivo iz obveznega izvoda in gradivo, ki ga
pridobimo z zameno in darovi. Obdelujemo didaktična igrala in zapise prispevamo v
vzajemno bazo COBISS. Sproti katalogiziramo knjižno in neknjižno gradivo, katerih
zapisi še niso v vzajemni bazi.
Kot vsa leta doslej smo tudi v letu 2020 skrbeli za sproten vnos serijskih publikacij,
prejetih z nakupom, obveznim izvodom ali kot dar, v COBISS. Statistični podatki o
prirastu serijskih publikacij so razvidni iz skupne statistike prirasta knjižničnega
gradiva. V sodelovanju z drugimi oddelki smo delali reden odpis zastarele periodike.
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Zaradi prevzema del in nalog v. d. direktorice so v drugi polovici leta katalogizacijo
serijskih publikacij ter vnos zaloge prevzele Darja Plajnšek, Božena Kmetec - Friedl in
Jožica Vodopivec iz Oddelka obdelave.
Katalogizirali smo članke, izdelovali in ažurirali bibliografije raziskovalcev našega
območja.
V oddelku redno pregledujemo prejeti obvezni izvod ter izločamo gradivo, ki je v
knjižnici že nabavljeno in ga tudi takoj katalogiziramo, ostalo pripravimo za pregled.
Pregled opravijo vodje oddelkov in na njihov predlog gradivo še dokupimo.
Gradivo izbiramo na podlagi povpraševanja naših uporabnikov po strokovni tuji
literaturi, saj opravimo izbor takšnega gradiva večinoma delavci, ki delamo v izposoji.
Enkrat mesečno, v soboto, sta delavki pomagali v Študijskem oddelku z mediateko pri
izposoji gradiva, obenem pa nadomeščata odsotnost delavcev tudi v času malice,
bolniških in rednih dopustov ter izobraževanj.
Dvakrat letno smo natisnili inventarne knjige za novo pridobljeno knjižnično gradivo za
vse oddelke. Pred tiskanjem inventarnih knjig smo preverili števec inventarnih številk,
da vmes ni nezasedenih številk.
Zaradi ukrepov, povezanih s covidom-19, se je bistveno spremenil način dela. Vrnjeno
gradivo v Študijskem oddelku z mediateko, ki dobi status zadržano, mora najprej v 72urno karanteno. Vsako jutro gradivo po preteku karantene razdolžimo. Razdolženo
gradivo pomagamo pospraviti na police. Ob ponedeljkih in torkih pripravimo in
obdelamo prispele rezervacije ter pospravimo in razdolžimo pretekle rezervacije.
Še vedno poteka urejanje gradiva, ki ima oznako L – Ljudski oddelek. V letu 2000, ko
se je knjižnica preselila v nove prostore Malega gradu, sta se Ljudski in Študijski
oddelek združila v Študijski oddelek z mediateko.
Vse gradivo iz bivšega Ljudskega oddelka je potrebno označiti s postavitveno številko
študijskega oddelka in določiti dvojnice ter prelepiti z novimi nalepkami. Uredili smo
približno 100 enot gradiva. Večino nefrekventnega gradiva smo pospravili v skladišče.
Projekt je bolj ali manj zaključen, saj le še občasno naletimo na kakšen primerek iz
bivšega Ljudskega oddelka.
Za več publikacij (naših in drugih ustanov) so v NUK-u in UKM-u poskrbeli za CIPzapise. Za študente višješolskega študija na Ptuju smo izdelali več UDK-vrstilcev za
diplomske naloge.
Božena Kmetec - Friedl je izdelala bibliografijo raziskovalcev za ZRS Bistra Ptuj,
Pokrajinski muzej Ptuj - Ormož in nekaj posameznikov.
Redno poteka izterjava izposojenega gradiva in finančnih dolgov. Podjetju Izterjava, d.
o. o., pošiljamo seznam dolžnikov.
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Obdelava gradiva v Domoznanskem oddelku
V oddelku smo obdelovali vse vrste gradiva, največ časa pa smo namenili obdelavi
člankov in sestavnih delov. Mira Petrovič in Melita Zmazek sta v vzajemno bazo
COBISS skupaj prispevali 920 novih zapisov (monografije, članki, serijske publikacije,
neknjižno gradivo), prevzeli 37 zapisov ter redigirali 182 lokalnih zapisov in 141
zapisov v vzajemni bazi.
Monografske publikacije: v sodelovanju z oddelkoma za nabavo in obdelavo smo sproti
obdelovali novo gradivo, retrospektivno pa tudi stari fond.
Članki in sestavni deli: Melita Zmazek redno obdeluje članke iz dnevnega časopisja
(Večer, Delo), Mira Petrovič pa članke iz Štajerskega tednika. Delavki obdelujeta
članke iz občinskih glasil 16 občin, ki jih pokrivamo z domoznansko dejavnostjo, ter
članke in sestavne dele iz nekaterih drugih serijskih publikacij (Časopis za zgodovino
in narodopisje, Zgodovinski časopis, Zbornik za umetnostno zgodovino itd.) ter
monografskih publikacij (lokalni zborniki itd.). V vzajemno bazo sta v letu 2020
prispevali 893 zapisov za članke in sestavne dele.
Serijske publikacije: Pri obdelavi periodike DO sodeluje z Oddelkom za razvoj in
digitalizacijo in Oddelkom nabave.
Normativna baza podatkov CONOR: katalogizatorki sta redaktorici baze podatkov
CONOR, pri čemer skrbita predvsem za domoznanske avtorje. V letu 2020 sta kreirali
35 novih zapisov za domoznanske avtorje in redigirali 10 zapisov. Zapise za
domoznanske avtorje označujemo z oznako ptujdom v polju 992b. Trenutno imamo v
bazi CONOR 2.467 takih avtorjev.
Izdelava bibliografij: Katalogizatorki pripravljata zapise za lastno bibliografijo in
obdelujeta članke o knjižnici, po dogovoru pa pripravljata zapise tudi za druge
zaposlene v KIPP ter zunanje uporabnike. Ob koncu vsakega leta na oddelku
pripravimo in izpišemo tudi bibliografijo ustanove za tekoče leto, ki je priloga k poročilu
o delu.
Digitalizacija:
V letu 2020 smo nadaljevali z digitalizacijo neknjižnega gradiva, saj smo digitalizirali
3.164 fotografskih negativov iz zapuščine Alfreda Bradača, ki jo hrani naša knjižnica.
Digitalizirali smo tudi Uradni vestnik okraja Ptuj (1955–1957) ter Uradni vestnik občin
Ormož in Ptuj (1965–2000). Manjkajoče številke za digitalizacijo smo pridobili v
sodelovanju s Centralno pravosodno knjižnico v Ljubljani in Univerzitetno knjižnico v
Mariboru.
Obdelava gradiva v Oddelku za razvoj in digitalizacijo
Kot vsa leta doslej smo v prvi polovici leta 2020 skrbeli za sproten vnos serijskih
publikacij, prejetih z nakupom, obveznim izvodom ali kot dar, v COBISS. Nato je
katalogizacijo serijskih publikacij prevzel Oddelek obdelave. Statistični podatki o
prirastu serijskih publikacij so razvidni iz skupne statistike prirasta knjižničnega
gradiva. V sodelovanju z oddelki smo izvajali tudi reden odpis zastarele periodike.
Kreirali smo tudi nekaj zapisov za članke iz lokalnih časopisov.
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Izločanje gradiva – odpis in donacije odpisanega gradiva
V okviru rednega dela smo na predlog posameznih oddelkov opravljali odpise
poškodovanega in zastarelega gradiva.
Zastarelo gradivo (predvsem slovenistiko in jugoslaviko) najprej ponudimo Narodni in
univerzitetni knjižnici v Ljubljani. Število odpisanega gradiva je v okviru določil in
veljavne zakonodaje. Odpisano gradivo smo ponudili tudi drugim knjižnicam.
Donirali smo različno mladinsko literaturo − kratko prozo, mladinske romane, pravljice
in različne priročnike za odrasle iz pedagoškega vidika ter romane različnih žanrov.
Na prošnjo gospe Marije Mohorko iz Pravljičnega gozda »Rdeča kapica« iz Vurberka
smo za njihov Bralni kotiček pripravili 86 enot odpisanega gradivo mladinske literature
iz Mladinskega oddelka in Potujoče knjižnice. Gradivo so prevzeli 26. 2. 2020.
Za projekt knjižnih hišk (Little free library) smo pripravili: za občino Cirkulane 32 enot,
občino Hajdina 60 enot, za mestno občino Ptuj 141 enot in za občino Markovci 40 enot
odpisanega gradiva. Donirali smo različno mladinsko literaturo – kratko prozo,
mladinske romane, pravljice in različne pedagoške priročnike za odrasle ter romane
različnih žanrov iz vseh oddelkov.
Nekaj gradiva smo ponudili uporabnikom v odkup za 1,00 evro.
V Študijskem oddelku z mediateko smo odpisali 5.744 enot gradiva. V Mladinskem
oddelku smo odpisali 1.903 enot gradiva. V Oddelku potujoče knjižnice smo odpisali
2.083 enot gradiva.
Skupaj smo v letu 2020 odpisali 9.731 enot gradiva, in sicer 9.050 enot knjižnega
gradiva, 457 enot serijskih publikacij ter 224 enot neknjižnega gradiva.

Nova donacija zapuščine Ivana Potrča knjižnici
Konec julija smo prejeli še del pisateljeve bogate zapuščine, ki nam jo je podarila
njegova hči Marjetica Potrč.
Donacija vsebuje štiri lovorjeve vence, ki jih je pisatelj prejel ob premierah v letu 1968
na Ptuju in Mariboru ob uprizoritvi dramskega dela Kreflova kmetija. Za to dramsko
delo je leta 1947 prejel Prešernovo nagrado. Prejeli smo tudi dva izvoda scenarija oz.
snemalne knjige Potrčevega dela Zločin, ki ga je napisal France Štiglic.
Poleg omenjenega gradiva smo dobili še več pisateljevih rokopisov, tipkopisov
njegovih del in različno korespondenco.
V zadnji donaciji, ta je že tretja po vrsti, smo prejeli tipkopis in rokopisne liste
Potrčevega scenarija novele Gorice, tipkopis romana Zločin, tipkopis in rokopis
romana Srečanje, dramskih del Krefli, Lacko in Krefli in mnoga druga.
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Prejeli smo različno korespondenco med pisateljem in Slovensko akademijo znanosti
in umetnosti. Omenili smo le del te zapuščine, ki pa predstavlja bogat vpogled v
pisateljev opus. Tudi to donacijo smo popisali in jo hranimo v Domoznanskem oddelku.
Božena Kmetec - Friedl je opravila popis novo pridobljenega gradiva iz zapuščine
Ivana Potrča in gradivo predala v hrambo v Domoznanski oddelek.

Predaja gradiva iz zapuščine Ivana Potrča (foto: Mira Petrovič)

Varovanje gradiva
Antikvarno knjižno gradivo po končani bibliografski obdelavi zaščitimo z ovojem iz
trajno obstojnega papirja, ki knjigo varuje pred prahom in svetlobo ter drugimi
škodljivimi vplivi, nanj pa nalepimo tudi etiketo s signaturo, ki bi knjigo sicer
poškodovala. V letu 2020 smo restavrirali štiri knjige iz zbirke dr. Štefke Cobelj, ki so
bile poškodovane ob izlivu vode leta 2017, med njimi dragoceno izdajo knjige Cithara
Sanctorum iz leta 1818. Restavratorske postopke so izvedli v podjetju Libram, vsi
postopki in uporabljeni materiali so bili opravljeni v skladu s pravili in načeli stroke za
pisno in tiskano materialno kulturno dediščino.
V Domoznanskem oddelku je tudi predalnik za razglednice in fotografije, ki omogoča
varno in kvalitetno hrambo raznovrstnega drobnega gradiva. Vse ostalo gradivo je
opremljeno z zaščito proti kraji. Za varovanje knjižnega gradiva pa knjižnica uporablja
tudi videonadzor.
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Članstvo v knjižnici
V letu 2020 je imela knjižnica 13.574 aktivnih članov ali 19,62 % vsega prebivalstva
svojega območja. Število prebivalcev: 69.187 (stanje na dan 1. 1. 2020, vir: Statistični
urad RS). Število aktivnih članov se je glede na prejšnje leto v letu 2020 povečalo, in
sicer kar za 997 članov oziroma za 7,93 %. Število aktivnih članov po oddelkih je
prikazano v naslednji preglednici.
Status
Aktivni člani

Število
7.262
3.941
2.329
42
13.574

Oddelek
Študijski oddelek z mediateko
Mladinski oddelek
Potujoča knjižnica
Domoznanski oddelek
SKUPAJ

Tabela št. 11: Število aktivnih članov po oddelkih KIPP

ŠTEVILO AKTIVNIH ČLANOV PO
ODDELKIH
Potujoča
Domoznanski
oddelek; 42;
0%

knjižnica;
2.329; 17%

Študijski
oddelek z
mediateko;
7.262; 54%

Mladinski
oddelek;
3.941; 29%

Graf št. 3: Število aktivnih članov po oddelkih

Bralca, ki več kot leto dni ni obiskal knjižnice in ima poravnane vse obveznosti, v skladu
z Zakonom o varstvu osebnih podatkov brišemo iz naše evidence. Takšnega člana ob
prvem naslednjem obisku ponovno vpišemo kot novega bralca. V segmentu
COBISS3/Izposoja smo 26. 6. 2020 programsko izbrisali 588 neaktivnih članov ter 22.
12. 2020 dodatnih 607 članov. Skupaj smo v letu 2020 programsko izbrisali 1.195
neaktivnih članov knjižnice.
Kategorije bralcev
Zaposleni
Študenti
Srednješolci
Osnovnošolci
Predšolski otroci
Ostali *
SKUPAJ

2020
3.400
1.612
1.515
5.025
730
1.292
13.574

Tabela št.12: Število aktivnih članov po kategorijah bralcev
*Med ostale člane uvrščamo upokojence, gospodinje, nezaposlene, svobodne poklice, obrtnike in druge
kategorije.
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DELEŽ AKTIVNIH ČLANOV PO KATEGORIJAH
BRALCEV
Ostali
Predšolski otroci 10%
5%

Zaposleni
25%

Študenti
12%

Osnovnošolci
37%

Srednješolci
11%
Graf št. 4: Delež aktivnih članov po kategorijah bralcev

Status
Novi člani

Oddelek
Študijski oddelek z mediateko
Mladinski oddelek
Potujoča knjižnica
Domoznanski oddelek*
SKUPAJ

2020
473
251
209
0
933

Tabela št. 13: Novovpisani člani po oddelkih knjižnice
*Domoznanski oddelek novih članov ne vpisuje; članstvo ni pogoj za vpogled v domoznansko gradivo,
ki se izposoja le v čitalnico.

DELEŽ NOVOVPISANIH ČLANOV PO ODDELKIH
Oddelek potujoče
knjižnice
22%

Domoznanski
oddelek
0%

Mladinski oddelek
27%

Študijski oddelek
51%

Graf št. 5: Delež novovpisanih članov po oddelkih
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Graf št. 6 : Vpis novih članov po mesecih

Število novovpisanih članov se je v primerjavi z letom prej v letu 2020 zmanjšalo za
454 članov, kar je za 32,73 % manj kot v letu 2019.

Obisk v knjižnici
Obiske bralcev, ki so povezani z izposojo ali uporabo čitalniških računalnikov, merimo
s sistemom COBISS.
Vsak obisk merimo sproti, kar pomeni, da evidentiramo vsakega člana, za katerega
opravimo storitev.

Celoten obisk, vezan na izposojo, je bil v letu 2020 po oddelkih:
Oddelek
Študijski oddelek z mediateko
Mladinski oddelek
Potujoča knjižnica
Domoznanski oddelek
SKUPAJ

Obisk, vezan na izposojo
102.180
35.104
17.239
213
154.736

Tabela št. 14: Obisk, vezan na izposojo
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Graf št. 7: Obisk po mesecih

V letu 2020 smo zabeležili manjši obisk, vezan na izposojo, in sicer za 4,91 % manj
kot v letu 2019.
K tem obiskom v knjižnici dodatno prištevamo še obisk v čitalnicah, obisk
bibliopedagoških, pravljičnih, počitniških in igralnih ur, obisk razstav, literarnih večerov,
ogledi knjižnice ter druge obiske.
Dodatni obisk knjižnice je v letu 2020 zajemal:

Dodatni obisk KIPP
Obisk, povezan z uporabo čitalniških računalnikov
Dodatni obisk v ŠO in MO, merjene obiska ročno v PK in DO ter
vodeni ogledi po knjižnici, organizirani obiski, bibliopedagoške ure
in ogledi razstav
Specialne bibliourice
Turistične bibliourice
Poletne počitniške torbice
Pravljice z jogo
Zaključek Pikine bralne značke
Igralne ure s knjigo
Projekt Rastem s knjigo
Obisk literarnih večerov in drugih prireditev v knjižnici
Spremljanje prireditev preko YouTube kanala KIPP
Obisk posebnih študijskih sob
Obisk internet klepetalnice
SKUPAJ

Število obiskovalcev
340
7.570
15
0
80
128
0
16
66
480
2.058
106
3.060

13.919

Tabela št. 15: Obisk knjižnice, ki ni vezan na izposojo.
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Celotni obisk knjižnice v letu 2020:
Število obiskovalcev
154.736
13.919
168.655

Vrsta obiska
Obisk, vezan na izposojo
Dodatni obisk v KIPP
SKUPAJ

Tabela št. 16: Celotni obisk knjižnice

V letu 2020 skupaj tako evidentiramo 168.655 obiskovalcev, kar pomeni za 23,65 %
nižji celotni obisk kot v letu 2019.
Podatkov o obisku pravljic, bibliopedagoških ur in predavanj, ki se izvajajo izven
matičnega zavoda, ter domačih in tujih turistov, ki si stavbo ogledujejo samostojno,
brez vodiča, knjižnica ne evidentira.
Do števila obiskov internet klepetalnice pridemo na podlagi statističnih izračunov, saj
v knjižnici nekajkrat letno izvedemo štetje obiskovalcev v internet klepetalnici v
dopoldanskem in popoldanskem času.
Ob spremljanju obiska evidentiramo tudi naslove periodike, ki jo bralci berejo.
Povprečno zabeležen obisk nato pomnožimo s številom dni odprtosti knjižnice oziroma
dostopnosti internetne klepetalnice. Internet klepetalnico povprečno obišče 60
obiskovalcev. V letu 2020 je bila klepetalnica zaradi ukrepov uporabnikom na voljo le
kratek čas (1. 1.–12. 3. 2020), v tem času pa jo je obiskalo 3.060 uporabnikov.

Transakcije ter izposoja knjižničnega gradiva
Knjižnica ima štiri stalna izposojevalna mesta, ki so tudi lokacijsko ločena, zato jih
vodimo kot štiri izposojevališča. To so:
 Študijski oddelek z mediateko,
 Mladinski oddelek,
 Domoznanski oddelek ter
 Oddelek potujoče knjižnice z bibliobusom.
V spodnji tabeli so razvidne transakcije po vrstah knjižničnega gradiva.
Monografske
publikacije
544.759

Neknjižno
gradivo
11.642

Serijske
publikacije
28.428

Mladinski oddelek

213.782

6.751

Potujoča knjižnica

113.615

Oddelek
Študijski oddelek

Domoznanski oddelek
E-knjige (BIBLOS)
SKUPAJ:

Drugo
16.698

601.527

2.317

6.248

229.098

4.499

4.287

30.938

153.339

648

10

3.467

80

4.205

0

0

0

10.853

10.853

872.804

22.902

38.499

64.817

999.022

Tabela št. 17: Transakcije po vrstah knjižničnega gradiva
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SKUPAJ

Transakcije po vrstah gradiva v letu 2020
Število transakcij
593.065

Delež v %
59,37

349.209

34,95

56.748

5,68

999.022

100,00

Število transakcij
905.866

Delež v %
90,67

Tuj jezik

36.424

3,65

Drugo

56.732

5,68

999.022

100,00

Število transakcij
911.303

Delež v %
91,22

Neknjižno gradivo

22.902

2,29

Drugo

64.817

6,49

999.022

100,00

Število transakcij
642.077

Delež v %
64,27

300.213

30,05

56.732

5,68

999.022

100,00

Vrsta gradiva
Leposlovje
Strokovna literatura
Drugo
SKUPAJ
Vrsta gradiva
Slovenski jezik

SKUPAJ
Vrsta gradiva
Knjižno gradivo

SKUPAJ
Vrsta gradiva
Gradivo za odrasle
Gradivo za mlade
Drugo
SKUPAJ

Tabela št. 18: Transakcije po vrstah gradiva

Večina aktualnega gradiva je dostopna v oddelkih na policah s prostim pristopom.
Sicer pa je v naši knjižnici razmerje med gradivom v prostem pristopu in tistim v depojih
približno 60 : 40 v korist prostega pristopa.

Transakcije po kategorijah članov
V spodnji tabeli in grafu so prikazane transakcije po kategorijah članov v letu 2020:
Kategorija članov
Zaposleni
Študenti
Srednješolci
Osnovnošolci
Predšolski otroci
Ostali
SKUPAJ

Število transakcij
303.125
113.895
50.790
180.455
51.060
299.697
999.022

Tabela št. 19: Število transakcij po kategorijah članov
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TRANSAKCIJE PO KATEGORIJAH ČLANOV
Ostali
30%

Zaposleni
30%

Predšolski otroci
5%

Študenti
12%
Osnovnošolci
18%

Srednješolci
5%

Graf št. 8: Transakcije po kategorijah članov

Transakcije po namenu
Oddelek

Študijski oddelek
Mladinski oddelek
Potujoča knjižnica
Domoznanski oddelek
(BIBLOS, idr.)
SKUPAJ

Izposoja
na dom

247.672
107.910
66.033
97
0
421.712

Izposoja v
knjižnico

Uporaba v
knjižnici

88
18
0
1.985
0
2.091

14.363
2.280
537
0
0
17.180

Druge
transakcije

339.404
118.890
86.769
2.123
10.853
558.039

SKUPAJ

601.527
229.098
153.339
4.205
10.853
999.022

Tabela št. 20: Primerjava transakcij izposoja na dom, izposoja v knjižnico, uporaba in druge
transakcije v knjižnici

Transakcije gradiva glede na UDK
UDK vrstilec
0 Splošno
1 Filozofija. Psihologija
2 Verstva. Teologija
3 Družbene vede
5 Naravoslovne vede. Matematika
6 Uporabne vede. Medicina. Tehnologija
7 Umetnost. Razvedrilo. Zabava. Šport
81 Jezikoslovje. Filologija
82 Književnost
82.0 Literarna teorija, literarne študije in literarna tehnika
9 Geografija. Biografija. Zgodovina
Drugo
SKUPAJ
Tabela št. 21: Transakcije gradiva glede na UDK
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Število transakcij
53.451
57.862
5.771
65.077
25.984
64.271
36.540
10.513
593.065
2.837
26.903
56.748
999.022

Medknjižnična izposoja gradiva
V letu 2020 smo za naše bralce iz drugih knjižnic (34 dobaviteljev) naročili 133 enot
gradiva, od tega 115 enot gradiva za izposojo in 18 člankov. 121 zahtevkov je bilo
uspešno realiziranih, kar pomeni 91 % realizacijo. Knjižnice od drugod (24 različnih
naročnikov) so pri nas naročile 128 enot gradiva, od tega 114 enot gradiva za izposojo
in 14 člankov. Skupaj smo odposlali 127 enot, kar pomeni 99,2 % realizacijo.
Medknjižnično izposojo so v letu 2019 opravljali (po abecednem vrstnem redu) Gregor
Korošec, Anja Ogrizek, Jožica Sajko, Jožica Vodopivec.
V letu 2016 je začel veljati Dogovor o izvajanju brezplačne medknjižnične izposoje za
uporabnike med splošnimi knjižnicami na spodnjepodravskem območju. Sredstva za
izvajanje brezplačne medknjižnične izposoje med knjižnicami na območju zagotavlja
Ministrstvo za kulturo v okviru nalog OOK.
Dostopnost gradiva v knjižnicah je odvisna od različnih dejavnikov, tudi od števila
bralcev, izbora gradiva v posamezni knjižnici, števila izvodov ... Namen in poslanstvo
vseh knjižnic pa je, da je gradivo čim bolj izposojeno in da bralci dobijo gradivo, ko ga
potrebujejo in želijo.

Transakcije na knjigomatu
Na knjigomatu smo v letu 2020 zabeležili 521 transakcij. Večino leta knjigomat ni bil v
uporabi zaradi higienskih ukrepov NIJZ.

Transakcije v izposoji po mesecih

Transakcije v izposoji

120000
100000
80000
60000
40000
20000
0

2019

2020

Graf št. 9: Transakcije v izposoji po mesecih
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Uporaba brezžičnega omrežja Eduroam in Libroam
V knjižnici imamo od leta 2009 vzpostavljen dostop do brezžičnih omrežij Eduroam in
Libroam.
Eduroam je namenjen uporabnikom iz izobraževalne in raziskovalne sfere: študentom,
učencem, pedagogom, raziskovalcem in drugim. Brezžično omrežje Libroam lahko
uporabljajo vsi aktivni člani knjižnice, ki v knjižnici predhodno pridobijo uporabniško
ime in geslo.
Brezžični dostop do interneta je uporabljalo 485 članov, ki so opravili 37.552 prijav v
omrežje.
Prikaz števila uporabnikov in števila prijav v brezžično omrežje Eduroam in Libroam
po letih:
Leto
Uporabniki
Prijave v omrežje

2016
767
22.011

2017
689
19.787

2018
688
28.079

2019
712
29.978

2020
485
37.552

Tabela št. 22: Uporaba brezžičnega omrežja Eduroam in Libroam po letih

Statistika uporabe digitaliziranega gradiva na portalu Kamra v letu
2020
V primerjavi z letom 2020 smo na domoznanskem portalu Kamra objavili manjše
število novic, saj številni načrtovani dogodki zaradi epidemije koronavirusa niso bili
izvedeni. Beležimo pa visoko število ogledov zbirk in novic na portalu, kar potrjuje
kvaliteto predstavljenih vsebin in kaže na veliko prepoznavnost portala. Za vnos vsebin
skrbita Melita Zmazek, ki je hkrati tudi regijska urednica portala, in Mira Petrovič.
Ogledi digitaliziranih vsebin na portalu Kamra v letu 2020 (Spodnjepodravska
pokrajina):
Ogledi
Digitalne zbirke
Novice
MME
Organizacije
Album Slovenije
SKUPAJ

2016
22.066
12.425
17.404
1.001
1.420
54.316

2017
32.495
31.060
28.474
1.346
2.280
95.655

2018
46.408
35.273
39.861
1.998
567
124.107

2019
35.845
14.577
32.994
1.728
616
85.760

2020
54.756
19.867
50.266
3.105
778
128.772

Tabela št. 23: Statistika ogledov vsebin na Kamri

Statistika ogledov digitaliziranega gradiva KIPP na portalu dLib v
letu 2020
V letu 2020 je naša knjižnica na portal Digitalna knjižnica Slovenije prispevala 939 enot
digitaliziranih dokumentov oziroma 10.632 strani.
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Ta podatek vključuje tudi gradivo, ki je bilo digitalizirano v okviru izvajanja območnih
nalog za digitalizacijo v letu 2019, postopek digitalizacije in vključitve gradiva pa je bil
zaključen šele v letu 2020.
Primerjava statistike digitaliziranega gradiva v KIPP na portalu dLib:
Vrsta gradiva
Gradivo KIPP v dLib skupaj
Novo gradivo KIPP v dLib
Ogled metapodatkov
Vpogled v vsebino

2016
17.524
170
247.658
455.399

2017
2018
2019
2020
17.936
19.698
19.820
20.466
412
1.762
126
939
128.983 203.412 352.955 408.960
275.236 238.456
72.360 109.754

Tabela št. 24: Primerjava statistike digitaliziranega gradiva v KIPP na portalu dLib

Statistika ogledov gradiva spletnega biografskega leksikona
Obrazi slovenskih pokrajin – Spodnjepodravci.si v letu 2020
Spletni biografski leksikon Spodnjepodravci.si je postal v letu 2020 del vseslovenskega
spletnega biografskega leksikona Obrazi slovenskih pokrajin.
Upravlja ga Mestna knjižnica Kranj v sodelovanju z osrednjimi območnimi knjižnicami.
Zaradi prehoda na nov biografski leksikon statistični podatki o ogledih gesel v
leksikonu Obrazi slovenskih pokrajin v letu 2020 niso več popolnoma primerljivi s
podatki o ogledih gesel v leksikonu Spodnjepodravci.si.
Vrsta gradiva
Biografska gesla – vsa
Nova gesla
Ogledi portala v tekočem letu

2016
2017
2018
2019
2020*
428
467
476
481
522
150
39
9
5
44
193.926 238.976 260.839 196.109 34.484*

*Podatek zajema le oglede v obdobju 22. 6.–31. 12. 2020, ko so Spodnjepodravci že postali del
leksikona Obrazi slovenskih pokrajin.
Tabela št. 25: Primerjava statistik ogledov gradiva spletnega biografskega leksikona
Spodnjepodravci.si oz. Obrazi slovenskih pokrajin po letih

Delo in storitve Upravno-tehnične službe
Upravno-tehnična služba v knjižnici skrbi za:
- upravno-administrativna in računovodska dela,
- tehnično-vzdrževalna dela,
- dela za zagotavljanje nemotenega delovanja strojne in programske opreme ter
vzdrževanja operacijsko-komunikacijskih sistemov,
- popravila knjižnega gradiva,
- kurirska dela in
- čiščenje prostorov.

Pomembnejše delo, storitve in dogodki skozi leto
V mesecu januarju je potekal servis gasilnih aparatov, hidrantov in preizkus delovanja
le-teh ter pregled požarnega sistema v KIPP in pregled javljalnikov požara po oddelkih

41

knjižnice. Prav tako je januarja potekala demontaža starih stranskih vzhodnih vrat in
montaža novih z montažo samodejnega zapirala in nove ključavnice.
Marca, v času prvega vala epidemije, smo za potrebe varovanja zdravja zaposlenih
nabavljali zaščitno opremo in razkužila.
V mesecu juniju je potekal pregled dvigala ob prisotnosti pooblaščenega inšpektorja,
IVD.
V juniju smo imeli servis klim v vseh objektih KIPP ter servis osebnega vozila KIPP.
V septembru smo opravili zamenjavo svetil v celotnem Mladinskem oddelku ter
slikopleskarska dela na stopnišču, v Študijskem oddelku z mediateko, sejni sobi in v
Oddelku obdelave.
Oktobra je bila urejena lesena fasadna obloga na zidovih skladišča potujoče knjižnice.
Novembra je potekalo polaganje nove talne obloge pri vhodu in delu stopnišča do
Študijskega oddelka z mediateko ter montaža protidrsnih palic.
V mesecu decembru so potekala slikopleskarska dela v razstavišču knjižnice in delu
stopnišča. Prav tako je bila nameščena nova pohištvena oprema v Študijskem oddelku
z mediateko, v čitalnici Študijskega oddelka z mediateko, v Oddelku obdelave ter
tajništvu knjižnice. Prav tako smo izvedli rekonstrukcijo portala vhodnih vrat v
razstavišče ter montažo dodatnih luči v potujoči knjižnici, kar je naredilo podjetje
Opsen, d. o. o.
Storitve čiščenja poslovnih prostorov knjižnice so se v letu 2020 nadaljevale s
podjetjem Čis-team, d. o. o., kot najugodnejšim ponudnikom iz javnega naročila male
vrednosti, in se bodo v skladu s pogodbo izvajale do konca leta 2020.
Decembra smo postavili ter okrasili božično smreko ter s tem poskrbeli za prijetno
praznično vzdušje vseh obiskovalcev in uporabnikov knjižnice. Za dostavo smreke na
dvorišče knjižnice je poskrbelo podjetje Javne službe Ptuj, za okrasitev smreke pa
zaposleni v knjižnici.
Knjigovez je opravljal tudi redno delo knjižničarja in nadomeščal voznika bibliobusa,
kadar je bilo to zaradi organizacije dela potrebno. Na bibliobusu je kot voznik bibliobusa
opravil 27 voženj. V letu 2020 je knjigovez popravil 60 knjig.
Zaposleni v Upravno-tehnični službi so s svojim delom pripomogli k uspešni realizaciji
knjižničnih storitev in pri dobri organizaciji prireditev, dogodkov in drugih projektov
knjižnice.

Nabava ostale opreme in informacijsko-komunikacijske
tehnologije
Nabava ostale opreme in informacijsko-komunikacijske tehnologije je v letu 2020
zajemala:
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Oprema

Število
kosov

Lokacija namestitve

Detektor bankovcev OLYMPIA NC 335

4

1x Študijski oddelek – izposoja
1x Mladinski oddelek – izposoja
1x Bibliobus
1x Študijski oddelek – čitalnica

Projekcijsko platno REFLECTA CrystalLine
220x174cm

1

Sejna soba

Računalnik Anni PF7, AMD Ryzen 5 3400G, 8GB
RAM, 500GB SSD, W10 Pro

2

Tipkovnica LOGITECH K120, črna

1

Monitor LG 24BK550Y

1

Naglavne slušalke PLANTRONICS ENCOREPRO
HW520V, E+A

1

Naglavne slušalke PLANTRONICS ENCOREPRO
HW510V, E+A

1

Monitor LED AOC 24P1, 24'', IPS

2

Pomnilnik RAM Kingston DDR3 4GB, 1600Mhz

2

Trdi disk SSD SAMSUNG 860 EVO, 500GB

1

Tiskalnik črtne kode ZEBRA GK420t, TT, USB,
ETH

2

Čitalnik črtne kode DATALOGIC QuickScan I
QW2120

1

Spletna kamera XIAOMI IMILAB, FullHD

3

Slušalke PANASONIC RP-HF300ME

3

Spletna kamera LOGITECH C992 Pro Stream

2

Spletna kamera XIAOMI IMILAB, FullHD

2

Zunanji disk SANDISK Extreme SSD 500GB,
Portable

1

Računalnik Anni PF7, AMD Ryzen 5 3400G, 8GB
RAM, 500GB SSD, W10 Pro (rezervni)

1

Monitor LG 24BK550Y (rezervni)

1

Digitalni fotoaparat NIKON Z6 II + Nikkor Z 24-70/4
S

1

Slušalke JBL Quantum 100

3

Mrežno stikalo EDIMAX ES-5800G V3, 8 portno

2

Kartica PCI Express Paralelna I-370 STLab

2

Tipkovnica + miška LOGITECH MK120 (rezerva)

1

Stikalo LINKSYS LGS326P-EU, 26 portno, PoE+

2

Video stojalo z glavo in torbo LIBEC LITH-X

2

Video mikser BLACKMAGIC ATEM Mini Pro

1

Videokamera SONY FDR-AX43B 4K

2

Monitor LG 24BK550Y

2

Monitor LG 24BK550Y

1

Terminal NComputing RX300

1

Tipkovnica + miška LOGITECH MK120

1

Študijski oddelek – izposoja

Računovodstvo

Oddelek obdelave

Prostori akcesije – hišnik in
računalničar

Malo skladišče v 2. nadstropju

Uprava – poslovni sekretar
Mladinski oddelek – čitalnica
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Miška LOGITECH M330 Silent, brezžična, 2 kosa

2

Mladinski oddelek – izposoja

Tiskalnik HP LaserJet Pro M404dn

1

Uprava – v. d. direktorice

Pomnilnik KINGSTON RAM DDR3, 4GB

4

3x Uprava
1x Oddelek za razvoj in digitalizacijo

Miška LOGITECH M100, USB, črna

1

Tipkovnica LOGITECH K120, USB, črna

1

Licenca za MS Office Professional Plus 2019 SNGL
OLP NL Acdmc

2

Domoznanski oddelek –
za Spodnjepodravci.si
1x Domoznanski oddelek –
za Spodnjepodravci.si
1x Mladinski oddelek – čitalnica

Tabela št. 26: Seznam nabavljene IKT v letu 2020

Druge pridobitve v letu 2020:
- namestitev novih POS terminalov NKBM za namen brezgotovinskega
poslovanja za uporabnike v izposoji Mladinskega oddelka in v bibliobusu (maj
2020),
- nakup opreme za snemanje in predvajanje prireditev v KIPP v živo preko
YouTube kanala,
- namestitev projekcijskega platna in projektorja v sejni sobi KIPP.
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5 RAZSTAVNA DEJAVNOST ZAVODA IN LITERARNI
VEČERI
Razstave v Študijskem oddelku z mediateko
Mesec
Januar
Februar
Marec
April
Maj
Junij
Julij
Avgust
September
Oktober
November
December

Naziv razstave
Nemška književnost
Kurent v slovenski književnosti
Stojan Kerbler: Prešernov nagrajenec
Staroslovanska mitologija
Alma Karlin
Aktivno poletje
Dnevi poezije in vina
500-letnica rojstva Adama Bohoriča
Nove pridobitve iz zapuščine Ivana Potrča
250. obletnica rojstva Ludwiga van Beethovna

Avtor
razstave
Bračič
Kancler
Ogrizek
Čelan
Ogrizek
Potočnik
Plajnšek
Dominc
Kmetec - Friedl
Vodopivec

Tabela št. 27: Razstave Študijskega oddelka z mediateko – pred vhodom v izposojo

Pri postavitvi razstav so z oblikovanjem in drugimi aktivnostmi za predstavitev
sodelovali Črtomir Čelan, Bojan Dominc in Daniel Šalamon. Za lektoriranje sta
poskrbeli Anja Ogrizek in Darja Plajnšek.

Razstava: Nemška književnost (1800–1925), avtorica Taja Bračič (foto: Taja Bračič)
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Razstava: Stojan Kerbler, Prešernov nagrajenec, avtorica Anja Ogrizek (foto: Taja Bračič)

Razstava: Kurent v slovenski književnosti, avtorica Barbara Kancler (foto: Taja Bračič)
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Razstava: Staroslovanska mitologija, avtor Črtomir Čelan (foto: Taja Bračič)

Razstava ob 250-letnici rojstva Ludwiga van Beethovna (1770–1827), avtorica Jožica Vodopivec (foto:
Taja Bračič)
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Razstava: Alma Karlin (1889–1950), avtorica Anja Ogrizek (foto: Taja Bračič)

Razstava: 500 let Adama Bohoriča, avtor Bojan Dominc (foto: Taja Bračič)
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Razstava: Aktivno poletje, avtor Primož Potočnik (foto: Taja Bračič)

Razstave v Mladinskem oddelku
V Mladinskem oddelku so bile v letu 2020 naslednje priložnostne razstave:
Mesec
Januar
Februar

Naziv razstave
Dlan mi po nagradah diši
Pust v otroških očeh – Primičeve Julije nasmeh
Čudežni deček – 250-letnica rojstva Ludwiga van
Beethovna

Avtor razstave
Burjan
Milošič
Klemečič

Tabela št. 28: Razstave v Mladinskem oddelku
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Razstava: Primičeve Julije nasmeh, avtorica Matejka Milošič (foto: Taja Bračič)

Razstava: Pust v otroških očeh, avtorica Matejka Milošič (foto: Taja Bračič)
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Razstava: Dlan mi po nagradah diši, avtorica Jasmina Burjan (foto: Taja Bračič)

Razstave, bibliopedagoško in ostalo delo na bibliobusu
V oddelku potujoče knjižnice so zaposleni trije delavci: bibliotekarka Tjaša Mrgole
Jukič, knjižničar in voznik bibliobusa Bojan Petek in za polovični delovni čas knjižničar
in voznik bibliobusa Luka Gajšek.
Bibliobus obiskuje 53 postajališč, na isto postajališče se vrača ob isti uri na vsake tri
tedne. V letu 2020 se je delo zaradi situacije, povezane s covidom-19, otežilo, saj smo
morali zaradi ukrepov vrnjeno gradivo shranjevati ločeno od ostalega gradiva, ga v
zabojih pustiti v karanteni 3 dni in šele nato vrniti na police. Ker zaradi higienskih
ukrepov uporabniki niso smeli na bibliobus, smo jih pozvali, da si gradivo predhodno
rezervirajo. Tako je število rezervacij poraslo.
V letu 2020 je bilo opravljenih manj bibliopedagoških uric s pravljico; udeležilo se jih je
398 otrok. Leto 2020 je bilo posebno tudi zato, ker smo od septembra pa do 10.
novembra opravljali pravljice zunaj, na prostem.
3. decembra 2020 se je zgodilo prvič, da zaradi zimskih razmer z bibliobusom nismo
šli na pot. Za tako odločitev ni bilo krivo le močno sneženje, ampak tudi hribovit teren
(Vitomarci, Trnovska vas, Destrnik). Ker na teh postajališčih beležimo velik obisk, sta
Bojan Petek in Luka Gajšek postajališča obiskala s službenim osebnim avtomobilom
in dostavila približno 150 enot rezerviranega gradiva.
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Delo na bibliobusu (foto: Tjaša Mrgole Jukič)

Na bibliopedagoški uri predstavimo bibliobus, naše delo in gradivo. Največ
bibliopedagoških ur je bilo namenjenih novovpisanim učencem, seveda pa tudi ob
drugih priložnostih. V letu 2020 smo opravili 22 bibliopedagoških uric, ki se jih je
udeležilo 398 otrok.

Bibliopedagoške ure smo izvajali na prostem (foto: Bojan Petek)
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Bibliobus je na poti ob vsakem vremenu (foto: Tjaša Mrgole Jukič).

Izposoja knjižničnega gradiva na enem izmed postajališč (foto: Tjaša Mrgole Jukič)
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Odkar imamo nov bibliobus, nimamo prostora za razstave, kot smo jih imeli na zadnji
steni starega bibliobusa. Risbice so narisali gojenci vrtcev ali učenci osnovnih šol. Kljub
temu pa smo se odločili, da bomo poskrbeli za okrasitev bibliobusa, da bi bil prostor
prijaznejši do uporabnikov. Pozimi smo imeli zimski motiv, spomladi je Bojan Petek
izdelal čudovite papirnate rožice, poletje smo preskočili (covid), v jeseni smo imeli
jesensko listje. Mesec december pa smo zaznamovali z adventnimi nogavicami.

Literarni večeri, večje razstave in drugi dogodki
Pohod po poti Ivana Potrča in Matija Murka
Po novem letu, natančneje v četrtek, 2. januarja, so se v knjižnici na že 20.
tradicionalnem pohodu Po poti Ivana Potrča in Matija Murka v organizaciji Knjižnice
Ivana Potrča Ptuj in Planinskega društva Ptuj zbrali pohodniki, ki so se po krajšem
kulturnem programu odpravili na pohod do Potrčeve rojstne hiše v Štukih, nato pohod
nadaljevali mimo Herbersteinove viničarije na Mestnem Vrhu vse do rojstne hiše Matije
Murka na Drstelji.

Potopisno predavanje Barbare Popit o Antarktiki
21. januarja je bilo v razstavišču Knjižnice Ivana Potrča Ptuj potopisno predavanje
Barbare Popit o Antarktiki, najhladnejši celini sveta. V besedi in sliki je predstavila
značilnosti in zgodovino odkrivanja tega ledenega kontinenta, njegove unikatne
živalske vrste ter edinstveno, še neokrnjeno naravo.

Potopisno predavanje Barbare Popit (foto: Taja Bračič in Primož Potočnik)
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Otvoritev fotografske razstave Kaje Kristovič Dlan mi po tebi diši
24. januarja je bila v razstavišču knjižnice otvoritev fotografske razstave Kaje Kristovič
Dlan mi po tebi diši. V programu so sodelovali Feri Lainšček in glasbeni gostje.
Istočasno je bila v Mladinskem oddelku knjižnice na ogled postavljena manjša razstava
del Ferija Lainščka za otroke in fotografij Kaje Kristovič.

Utrinek z otvoritve fotografske razstave Kaje Kristovič (avtorica prva z leve) (foto: Mira Petrovič)

Dogodki ob slovenskem kulturnem prazniku
Od 5. do 7. februarja so v knjižnici potekali dogodki ob slovenskem kulturnem prazniku,
in sicer:
- 5. februarja je bila v razstavišču ob 19. uri uprizorjena monodrama Moje življenje
z Almo Karlin Gledališča Talija,
- 6. februarja je s pričetkom ob 17. uri v pravljični sobi Branke Jurca potekala
Prešerna pravljica za male in velike (Liljana Klemenčič),
- 7. februarja smo pripravili vodene oglede knjižnice (Božena Kmetec - Friedl in
Darja Plajnšek), nato je sledilo vodstvo po stalni razstavi Iz zakladnice ptujske
knjižnice in predstavitev novoizdanega trojezičnega vodnika po razstavi (Melita
Zmazek). Novim članom pa smo podarili brezplačen vpis v knjižnico.
Od 3. februarja do 1. marca 2020 je bila v razstavišču knjižnice na ogled razstava
Stojana Kerblerja: Prešernov nagrajenec (avtorica Anja Ogrizek).
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V monodrami Moje življenje z Almo Karlin igra Barbara Vidovič (foto: Alfonz Zavrnik).

Utrinek s predstavitve razstave in trojezičnega vodnika Iz zakladnice ptujske knjižnice
(foto: Mira Petrovič)
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Predstavitev knjige Kurent avtorjev Liljane Klemenčič in Stojana
Kerblerja
18. februarja je bila v razstavišču knjižnice predstavitev knjige Kurent. Kurentima
izjemen pomen pri ohranjanju slovenskega kulturnega izročila. Pogovor je potekal z
obema avtorjema Liljano Klemenčič in Stojanom Kerblerjem, dobitnikom Prešernove
nagrade za življensko delo leta 2020. Predstavitev je potekala vzporedno s
spremljajočo razstavo fotografij iz knjige. Kot gost je sodeloval mojster na violini, prof.
Matjaž Antončič. Dogodek je popestril prihod kurentov.

Pogovor z avtorjema Liljano Klemenčič in Stojanom Kerblerjem (foto: Taja Bračič)

Predstavitev romana Slepec avtorja Mitja Čandra
5. marca je bila v razstavišču knjižnice predstavitev romana Slepec avtorja Mitja
Čandra. Čander s svojim literarnim protagonistom na kritičen in humoren način utira
pot političnemu romanu, ki je redkost v sodobni slovenski literaturi.
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Predstavitev romana Slepec avtorja Mitja Čandra (foto: Melita Zmazek)

Odpovedano predavanje Kako vroče kompostirati
12. 3. je bilo zaradi koronavirusne bolezni odpovedano predavanje Kako vroče
kompostirati na domačem dvorišču avtorja in predavatelja Danila Kolarja (prestavljeno
v 2021).

Odpovedana Otvoritev Bralne značke za odrasle
24. marca je bila odpovedana otvoritev Bralne značke za odrasle.

Odpovedan Pravljični večer za odrasle
9. junija je bil odpovedan Pravljični večer za odrasle.

Razstava v sklopu Art Stays 2020 – sound Walks / Zvočni
sprehodi
18. julija je bila v razstavišču knjižnice pripravljena razstava v sklopu Art Stays 2020 –
Sound Walks / Zvočni sprehodi razstavljalcev Muzikačaka avtorjev Miha Mastena,
Stojana Kerblerja in Roka Goloba.
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Utrinek z otvoritve razstave Zvočni sprehodi (foto: Mira Petrovič)

Razstava Zvočni sprehodi (foto: Mira Petrovič)
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Otvoritev razstave in pogovor o življenju in delu pesnika Daneta
Zajca
27. avgusta je smo pripravili razstavo o življenju in delu pesnika Daneta Zajca, hkrati
pa imeli predstavitev monografije z naslovom V besedah (2020). Knjigo, ki predstavlja
opus in tematiko poetike Daneta Zajca (1929–2005) ter prinaša vpogled v utrinke
pesnikovega življenja skozi pričevanja njegovih sodobnikov in sopotnikov, sta
predstavila urednika Jerneja Katona Zajc in Aleš Šteger.

Urednika monografije Jerneja Katona Zajc in Aleš Šteger (foto: Alfonz Zavrnik)

Razstava o pesniku Danetu Zajcu (foto: Alfonz Zavrnik)

60

Domoznanski večer z Marijo Kolednik Črnila
17. septembra je v razstavišču knjižnice potekal domoznanski večer. Gostili smo Marijo
Kolednik Črnila iz Vidma pri Ptuju, v kulturnem programu pa so nastopili člani
Kulturnega društva Franceta Forstneriča. Z gostjo se je pogovarjala Darja Plajnšek.
Pogovor je bilo mogoče spremljati tudi v živo na YouTube kanalu Knjižnice Ivana
Potrča Ptuj.

Marija Kolednik Črnila (foto: Melita Zmazek)

Cikel predavanj
1. oktobra je v razstavišču knjižnice potekalo predavanje Urške Križman z naslovom
Psihična travma. Na uvodnem predavanju iz cikla predavanj Na poti k sebi smo
poslušali o psihični travmi kot doživetem pojavu v otroštvu in odraslosti. Predavanje je
bilo mogoče spremljati tudi v živo na YouTube kanalu knjižnice.
Naslednje predavanje Kako se psihična travma prenaša skozi generacije je bilo zaradi
omejitev in ukrepov mogoče spremljati zgolj v živo preko YouTube kanala knjižnice.
Predaval je doc. dr. Robert Oravecz.
Predavanje Toksični odnosi je bilo posneto vnaprej in si ga je bilo mogoče ogledati na
YouTube kanalu knjižnice. Predaval je doc. dr. Robert Oravecz.
Tudi četrto, zadnje predavanje iz cikla predavanj Pravljica kot pomoč pri delu s
psihološko travmo je bilo posneto vnaprej in si ga je mogoče ogledati na YouTube
kanalu knjižnice. Predavala je Nada Polajžer, specializantka analitične psihologije.

61

Utrinek s predavanja Na poti k sebi predavateljice Urške Križman (foto: Darja Plajnšek)

Virtualna fotografska razstava Zlomljena avtorja fotografij Bojana
Sobočana
18. novembra je bila predstavljena virtualna fortografska razstava Zlomljena avtorja
fotografij Bojana Sobočana, člana Fotokluba Maribor in Foto-video kluba Lendava.
Razstava je nastala na pobudo CSD in bila posvečena 25. novembru, mednarodnemu
dnevu boja proti nasilju nad ženskami.

Zaključek Bralne značke za odrasle
3. decembra na Ta veseli dan kulture, na rojstni dan pesnika Franceta Prešerna je ob
17. uri potekala spletna Jezikovna čajanka, ob 19. uri pa je potekal spletni zaključek
Bralne značke za odrasle z literarnim večerom, katerega gost je bil Avgust Demšar,
pisec kriminalk.
Avtor je v pogovoru z urednikom Ninom Flisarjem predstavil svoj deseti jubilejni roman
Cerkev, ki je izšel pri Založbi Pivec. Tudi ta dogodek si je možno ogledati na YouTube
kanalu knjižnice.
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Utrinek z zaključka Bralne značke za odrasle (foto: Alfonz Zavrnik)
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6 PROJEKTI
Splošno o projektih
Knjižnica Ivana Potrča Ptuj se pri projektih trudi, da so izvirni, avtorski in da vsebujejo
poudarjene elemente bibliopedagoške dejavnosti.
Zraven splošnih knjižničnih ciljev (npr. udomačenje v knjižnici, dvig članstva,
sodelovanje v lokalni skupnosti, povezovanje z vzgojno-izobraževalnimi
organizacijami in drugimi kulturnimi ustanovami, razvijanje samostojnega uporabnika
knjižnice, dvig izposoje gradiva, povezovanje med oddelki knjižnice, vzajemno
ustvarjanje pozitivne podobe), književnih ciljev (spoznavanje literature, literarnih oblik,
knjižnih novosti, literarnih nagrajencev, nacionalnih literarnih nagrad, poudarjanje
domoznanskih avtorjev, zavedanje kvalitete v leposlovju ...) in knjižnih ciljev
(bibliofilstvo, bibliologija, ravnanje s knjigo, materialna raba in podoba knjige,
udomačenje knjige ...) izpolnjujejo širok spekter kulturnega zavedanja.
Vsi projekti so obsegali več kot le knjižnični prostor lokalne skupnosti, saj so bili deležni
strokovne, medijske in druge pozornosti tudi v celotnem slovenskem prostoru.
Druga vrsta projektov so bili tisti, ki so bili vezani na posamezne razpise Ministrstva za
kulturo in so bili namenjeni nakupu knjižničnega gradiva, izvajanju nalog osrednjih
območnih knjižnic in podobno. Za knjižnico je projekt tudi program javna dela.

Pravljice z jogo
Pravljice z jogo so avtorski projekt, ki ga v pravljični sobi Mladinskega oddelka izvajata
Sonja Trplan kot zunanja sodelavka ter knjižničarka, pravljičarka in avtorica projekta
Liljana Klemenčič.
Izvajajo se vsak prvi in tretji četrtek v mesecu. Sezona pravljic z jogo se prične v tednu
otroka (prvi teden v oktobru) in se zaključi prvi teden v juniju. Namenjene so
predšolskim otrokom in učencem prve triade devetletke ter so brezplačne.
Sestavljene so iz dveh sklopov: pravljičnega in vadbenega, vedno pa temeljijo in
stremijo h književni vzgoji. Prvi del ure je namenjen pripovedovanju izbrane pravljice,
drugi pa vadbi joge. Urico zaključuje druženje s knjigami.
V letu 2020 je bilo zaradi situacije, povezane s covidom-19, izvedenih 5 pravljic z jogo,
ki jih je obiskalo 128 udeležencev.

Muzične pravljice in zunanje sodelovanje
Knjižnica Ivana Potrča Ptuj sodeluje z Beletrino, zavodom za založniško dejavnost, ki
je svoj odmevni festival Dnevi poezije in vina iz Medane preselila na Ptuj. Tako je bil v
okviru tega literarnega festivala leta 2010 prvič zastavljen avtorski projekt, poimenovan
Muzične pravljice, ki potekajo v Muzikafeju na Vrazovem trgu na Ptuju.
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V času festivala se pravljice odvijajo vsakodnevno ob 17. uri, njihova rdeča nit je
vezana na festivalsko dogajanje. Muzične pravljice so namenjene predstavitvi in
promociji knjižnic, knjižničarjev, bibliopedagoškega dela, vabijo h kvalitetni izvirni in
prevodni literaturi za otroke ter negujejo umetnost pripovedovanja in poslušanja
pravljic. Organizira, vodi in pripoveduje Liljana Klemenčič, ki skrbi za celotni program
in izvedbo.
Liljana Klemenčič je aktivno sodelovala in predstavljala oddelek in celotno ustanovo
na Arsaninem otroškem festivalu (22.–25. 7. 2020), kjer je prestavila tudi knjigo Kurent
na samostojnem večeru s soavtorjem Stojanom Kerblerjem (25. 7. 2020) v
dominikanskem samostanu.
Prav tako je sodelovala v Pravljičnih večerih za odrasle, ki so bili sicer okrnjeni, in
nastopila v Ormožu, Ljubljani in Krškem. 18. 1. 2020 je v sodelovanju z založbo Pivec
predstavila monografijo Kurent v razstavišču knjižnice.
V letu 2020 je Klemenčičeva pripravljala mesečni izbor branja za Radio Ptuj v
sodelovanju z novinarko Majdo Fridl.

Bralna značka za odrasle
Začetek bralne značke za odrasle je bil zaradi epidemije koronavirusa nekoliko
negotov, precej poznejši, a ko smo začeli, je stekel tako kot vsako leto.
Liljana Klemenčič, ki bralno značko za odrasle v KIPP vsako leto znova domisli, je k
letošnji sezoni povabila takole: »Petindvajset je črk slovenske abecede, le-te tvorijo
vse naše besede. Petindvajset literatk in literatov vas vabi k branju! Naj vas knjige
ponesejo!« Povabilo je bilo dopolnjeno s podatkom, da je dodan šestiindvajseti avtor,
cenjeni ptujski fotograf in Prešernov nagrajenec Stojan Kerbler.
Odziv bralcev je bil odličen, še en dokaz, da nam branje, literatura in umetnost
pomagajo preživeti in ohraniti duha v težkih in zapletenih časih.
Poleg predlaganih naslovov za sodelovanje v bralni znački je veljala izbira vseh
naslovov izbranih avtorjev, prav tako so bili na knjižno polico dodani novi bralni predlogi
in stalno povabilo bralcem, da uvrstijo v bralne sezname tudi naslove po svojem izboru.
Prebrati je bilo potrebno pet knjig in izpolnjeno zloženko vrniti do 20. novembra. Zaradi
epidemije smo bili bolj tolerantni pri upoštevanju tega datuma in smo v skupno število
všteli prav vse prejete zloženke, četudi so prispele z zamudo.
Zaradi razmer ni bilo tradicionalnega slavnostnega uvoda v bralno značko z literarnim
večerom. Začeli smo 8. junija na dan Primoža Trubarja z objavo bralnega seznama in
povabilom na družbenih medijih.
Ob zaključku bralne značke je izpolnjene zgibanke z izpisanimi naslovi prebranih knjig
vrnilo 99 bralcev. Skupno so izpisali 906 prebranih naslovov, povprečno 9 na
udeleženca.
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Med udeleženci akcije je bilo zastopanih desetina moških, smo pa veseli vseh tistih, ki
sodelovanje ohranjajo, pa tudi tistih, ki prebirajo knjige z bralnega seznama prvič,
drugič ali občasno.
V zgibanke so poleg naslovov zapisali tudi odlomke iz prebranih knjig in svoja
razmišljanja, slednja je zbrala Barbara Kancler.
Odzivi na temo branja so bili dobri, o tem priča tudi zvestoba kroga bralcev, ki ga
uspevamo ohranjati.
Tudi zaključek bralne značke za odrasle je bil drugačen, saj se lahko družimo le
virtualno. Knjižne darove s priloženo zahvalo in voščilom smo udeležencem poslali po
pošti.
Bralna značka za odrasle je v knjižnici preživela korono, veselimo se naslednje sezone
in upamo, da jo bomo lahko začeli tradicionalno, s srečanjem z bralci in literarnim
večerom: Beremo s Tadejem Tošem (iz načrta dela KIP za leto 2021).
Sodelovanje pri akciji bralna značka za odrasle, skrb za gradivo, zbiranje podatkov in
priprava poročila: Jožica Sajko, Anja Ogrizek in Barbara Kancler.

Pikina bralna značka
Začetek Pikine bralne značke sega v leto 2011. Projekt spada pod okrilje velenjske
knjižnice. Zaradi odličnega odziva se je v letu 2012 najprej razširil na knjižnice občin
partneric Evropske prestolnice kulture nato pa še na druge. Izvajajo ga: Mariborska
knjižnica, Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota, Knjižnica Mirana Jarca
Novo mesto, Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj Gradec, Knjižnica Franca Ksavra
Meška Ormož ter Knjižnica Ivana Potrča Ptuj.
V šolskem letu 2019/20 je projekt že osmo leto zapored potekal v Knjižnici Ivana Potrča
Ptuj, v Knjižnici Ksaverja Meška Slovenj Gradec, Knjižnici Franca Ksavra Meška
Ormož in v Mariborski knjižnici. Pikina bralna značka je namenjena obiskovalcem
knjižnice od 1. do 6. razreda osnovne šole. Traja vsako leto od Pikinega festivala do
naslednjega Pikinega festivala, torej od septembra do septembra naslednjega leta.
Izbor branja je prilagojen smislu Pikinega festivala in narave Pike Nogavičke.
Bralci morajo prebrati vsaj štiri knjige s seznama za ustrezno stopnjo (1. ali 2. triada
osnovne šole). Vsak Pikin bralec dobi Pikino bralno beležko, v katero zapiše ali nariše
kratko obnovo prebranega. Če bralec izpolni navedene pogoje, prejme Pikino bralno
značko, ki se podeljuje septembra za minulo leto.
Vodja projekta v naši knjižnici je bila v letu 2020 Jasmina Burjan. Pri projektu ji je
pomagala Andrejka Rimele. V letu 2020 je Pikino bralno značko osvojilo 43 otrok. 34
bralcev je sodelovalo prvič oz. drugič, 9 tretjič in ti so osvojili zlato priznanje in zlati
Pikin gumbek. Zaradi omejitev zbiranja nismo izvedli Zaključka Pikine bralne značke v
živo. Vsem udeležencem smo nagrade poslali po pošti.
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Bibliopedagoške ure in specialne urice
Bibliopedagoške ure so oblika dejavnosti za napovedane skupine, prilagojene so
starosti obiskovalcem in željam vzgojiteljev oziroma učiteljev. Bibliopedagoška ura
lahko traja od pol ure (za predšolske otroke) do dveh šolskih ur.
Specialne bibliourice so bile namenjene in prilagojene osebam s posebnimi potrebami.
Izvajamo jih za Društvo za cerebralno paralizo Ptuj – Ormož Sonček ter učence
Osnovne šole dr. Ljudevita Pivka. V letu 2020 smo izvedli eno specialno urico za 15
obiskovalcev OŠ dr. Ljudevita Pivka. Za specialno urico je poskrbela Leonida Mesarič.

Poletne počitniške torbice
Zaradi higienskih ukrepov smo način izvedbe tradicionalnih počitniških uric prilagodili
in jih ob tej priložnosti preimenovali v Poletne počitniške torbice. Te so navdušile
obiskovalce, čeprav so bile izvedene brez vstopa v knjižnico in ob posebnih pogojih.
Urice je v sodelovanju z ostalimi mladinskimi knjižničarkami vodila in pripravila Matejka
Milošič, ki je izvedla 6 uric, 1 je izvedla Leonida Mesarič, 3 pa Liljana Klemenčič.
Skupaj je bilo izvedenih 10 uric, ki jih je obiskalo okoli 80 otrok.

Igralne urice s knjigo
Igralne ure s knjigo so potekale drugi torek v mesecu ob 17. uri in so bile, kakor je
običajno, namenjene učencem razredne stopnje OŠ. Izvajali sta jih Matejka Milošič in
Jasmina Burjan, ki sta pripravili 2 urici za 16 obiskovalcev.

Ustvarjene kreacije otrok na igralnih uricah z Matejko Milošič (foto: Taja Bračič)
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Spletni biografski leksikon Spodnjepodravci.si in Obrazi
slovenskih pokrajin
Spletni biografski leksikon Spodnjepodravci.si, ki je bil vzpostavljen v letu 2015, je v
letu 2020 postal del združenega spletnega biografskega leksikona Obrazi slovenskih
pokrajin.
Portal Obrazi slovenskih pokrajin je spletni biografski leksikon znanih osebnosti
slovenskih pokrajin ter Slovencev v zamejstvu in po svetu, ki ga upravlja Mestna
knjižnica Kranj v sodelovanju z osrednjimi območnimi knjižnicami. Vanj so združili
biografije, objavljene v regijskih leksikonih: Celjskozasavski.si, Dolenjski biografski
leksikon, Gorenjci.si, Koroški biografski leksikon, Pomurci.si., Primorci.si,
Spodnjepodravci.si in Štajerci.si.
Razlogi za vzpostavitev skupnega biografskega leksikona so bili razdrobljenost vsebin
po regijskih leksikonih, njihovo podvajanje, želja po standardizaciji zapisov,
zmanjševanju stroškov in enotni uredniški politiki.
Portal Obrazi slovenskih pokrajin vključuje biografije osebnosti, ki so bile rojene v
posamezni pokrajini ali v zamejstvu, so tam živele in/ali se šolale, predvsem pa so s
svojim delom na katerem koli področju pomembno zaznamovale svoje okolje: pisatelji,
pesniki, literarni ter umetnostni zgodovinarji in kritiki, novinarji, slikarji, glasbeniki,
arhitekti, igralci, duhovniki, znanstveniki, raziskovalci, profesorji, učitelji,
gospodarstveniki, politiki, športniki itd.
Ozemlje Slovenije je razdeljeno na 10 pokrajin oz. pokrajinskih leksikonov, pomembni
Slovenci, ki živijo v zamejstvu in tujini, so združeni v leksikon Slovenci v zamejstvu in
po svetu. Meje posameznih pokrajin so določene z območji delovanja posamezne
osrednje območne knjižnice, ki na portal tudi dodajajo vsebine. Leksikon je bil kot beta
verzija objavljen konec junija 2020.
Regijska urednica za območje Spodnjega Podravja je Mira Petrovič. Regijski uredniki
so se v letu 2020 srečali na dveh sestankih.
Delo regijskega urednika v letu 2020 je obsegalo urejanje dvojnic z drugimi regijskimi
leksikoni, potrjevanje novih objav ter delo v uredniškem odboru leksikona. Delo
vnašalcev je obsegalo pripravo novih biografskih gesel in ažuriranje že objavljenih.
Biografije sta pripravljali Eva Reberšak in Tadeja Zavec, ki sta prispevali 44 zapisov.
Pomoč in mentorstvo pri pripravi novih zapisov in vnosu vsebin na portal sta
vnašalkama nudili Mira Petrovič in Melita Zmazek. Biografije je lektorirala Anja ogrizek.
Projekt sofinancira Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije. V nadzorni svet portala
so bile imenovane knjižnice, ki so prispevale največ biografskih gesel: Knjižnica Mirana
Jarca Novo mesto, Osrednja Knjižnica Srečka Vilharja Koper, Knjižnica Ivana Potrča
Ptuj in Osrednja knjižnica Celje.
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Domoznanski spletni portal Kamra
Gre za domoznanski spletni portal slovenskih splošnih knjižnic, kjer predstavljamo
slovensko kulturno dediščino, osebnosti, društva, ustanove in dogodke, pomembne za
življenje na našem področju. Domoznanski oddelek je tudi sedež uredništva Kamre za
Spodnje Podravje.
Melita Zmazek je redno vnašala novice in se udeležila dveh spletnih sestankov
urednikov Kamre (9. 6. 2020 in 9. 10. 2020). Vnašalce na našem območju je
seznanjala z novostmi in aktivnostmi na portalu in skrbela za pojasnila in pomoč pri
delu v administrativnem okolju. Pri vnosu vsebin je sodelovala z več ustanovami, zlasti
pa s Pokrajinskim muzejem Ptuj - Ormož – rezultat sodelovanja je objava digitalne
zbirke Etnološka zbirka v gradu Velika Nedelja.
Za promocijo portala smo skrbeli z objavami v tiskanih medijih in ob različnih
predstavitvah naših domoznanskih zbirk:
- Melita Zmazek je o objavljenih novicah in zbirkah redno po e-pošti in preko
družbenega omrežja obveščala krog zainteresiranih uporabnikov.
- Kamro smo predstavljali zainteresiranim posameznikom in različnim šolskim
skupinam, ki so obiskale našo knjižnico – Melita Zmazek.
Vnosi na portal Kamra v letu 2020 – KIPP:
1. Novice: 38
Za: Knjižnica Ivana Potrča Ptuj, Pokrajinski muzej Ptuj - Ormož, Zgodovinski arhiv na
Ptuju, Festival Arsana idr.
2. Digitalne zbirke: 3
- Velika Nedelja – Magna Domenica (avtorica Melita Zmazek).
Zbirka prinaša kratko zgodovino kraja Velika Nedelja, vpogled v vlogo
križniškega reda za razvoj in življenje širšega velikonedeljskega, ormoškega,
središkega in miklavževskega območja ter predstavitev ohranjene arhitekturne
in umetnostne dediščine Velike Nedelje. O zbirki so poročali različni mediji:
Večer, Radio Ptuj in Štajerski tednik.
- Etnološka zbirka v gradu Velika Nedelja (avtorica Nevenka Korpič – PMPO,
uredila in vnesla na portal Melita Zmazek).
Zbirka predstavlja bogastvo etnološke dediščine širšega ormoškega območja,
ki je prezentirana na stalni razstavi v velikonedeljskem gradu. Nastala je v
sodelovanju z ormoško enoto Pokrajinskega muzeja Ptuj - Ormož, skrbnico
zbirke.
- Dominkova domačija v Gorišnici (avtorica Melita Zmazek).
V prispevku je predstavljena Dominkova domačija v Gorišnici, ena od redkih v
izvirni obliki ohranjenih cimprač, stavb tradicionalnega, lesenega kmečkega
stavbarstva iz 18. stoletja. Domačija je edinstven primer v celoti ohranjenega
panonskega doma malega kmeta v tem prostoru, ki priča o nekoč prisotnem
stavbarstvu in načinu življenja v podravsko-pomurski regiji. Leta 1989 je bila
razglašena za kulturni spomenik lokalnega pomena in je vpisana v register
nepremične kulturne dediščine. V letih 1997–1999 je bila deležna celovite
prenove pod strokovnim vodstvom Zavoda za varstvo naravne in kulturne
dediščine Maribor. Obnovljena domačija je primer dobre prakse, ki priča o tem,
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kako lahko skupna prizadevanja posameznikov, lokalne skupnosti in pristojnih
strok obrodijo bogate sadove in prispevajo k ohranitvi dragocene dediščine.
O zbirki sta poročala Radio Ptuj in Večer.
3. Multimedijski elementi (MME): 190
Skupaj novi zapisi KIPP v letu 2020: 241
Melita Zmazek je kot urednica za Spodnje Podravje bdela tudi nad zapisi, ki so jih
pripravljali v Knjižnici Franca Ksavra Meška Ormož, kjer so za objavo pripravili novice.

Portal Dobre knjige
Dobreknjige.si je spletni portal s priporočilno literaturo, namenjen promociji dobrega
branja, soustvarjajo ga knjižničarji slovenskih splošnih knjižnic, skupaj s svojimi
uporabniki, bralci in literarnimi kritiki.
Knjižni projekt je nastal leta 2014 po zamisli Osrednje knjižnice Srečka Vilharja Koper
in Goriške knjižnice Franceta Bevka Nova Gorica, s priključitvijo ostalih slovenskih
splošnih knjižnic pa je prerasel v vseslovenski projekt nacionalnega pomena.
Portal odlikuje zelo uporaben sistem filtriranja metapodatkov o knjigah, ki uporabnikom
omogoča hitro iskanje po različnih kriterijih. Portal je tudi tesno in obojestransko
povezan s COBIB-om, vzajemnim katalogom vseh slovenskih knjižnic. Z doživljajskimi
opisi, naslovnicami knjig, informacijami o nagradah ter z mnenji in ocenami bralcev, z
literarnimi kritikami, predmetnimi oznakami, neposrednimi povezavami do elektronskih
knjig in s sklopom relevantnih spletnih povezav predstavlja dopolnitev klasičnega
knjižničnega kataloga.
V letu 2014 se je z vnosom vsebin na portal priključila tudi Knjižnica Ivana Potrča Ptuj,
kar sodi v njeno dejavnost v okviru izvajanja posebnih nalog osrednjih območnih
knjižnic.
Doslej smo prispevali 74 zapisov. Na portalu kot vnašalci sodelujejo Gregor Korošec
(urednik), Anja Ogrizek in Barbara Kancler. V letu 2020 sta Anja Ogrizek in Gregor
Korošec objavila 7 zapisov, zabeleženih je bilo 62.790 ogledov. Barbara Kancler je
aktivno sodelovala z objavami na Facebooku Dobre knjige.

Digitalizacija in digitalna knjižnica Slovenije
Knjižnica je v letu 2020 v okviru programa izvajanja nalog osrednje območne knjižnice
pridobila sredstva za digitalizacijo starejšega domoznanskega gradiva. Gradivo je bilo
glede na karakteristike združeno v dva sklopa.
Prvi sklop je vseboval fotografske negative ptujskega amaterskega fotografa Alfreda
Bradača, ki je v svojem dolgoletnem delovanju ustvaril velik fond fotografskega gradiva
o Ptuju in okolici. Za svoje delo je bil večkrat nagrajen, njegove fotografije so objavljali
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tudi regijski časopisi, med njimi Večer in Tednik. Njegova fotografska zapuščina v
knjižnici obsega več kot 6.000 fotografskih negativov, ki pa jih v tej obliki ni mogoče
popisati, urediti in ponuditi uporabnikom, zato smo pristopili k postopni digitalizaciji. V
prvi fazi smo leta 2019 digitalizirali 2.971 negativov, v letu 2020 pa še dodatnih 3.164
negativov.
V drugi sklop digitalizacije smo vključili Uradni vestnik okraja Ptuj (1955–1957) in
Uradni vestnik občin Ptuj in Ormož (1965–2000). Ker zaloga le-teh v naši zbirki ni
popolna, smo si manjkajoče izvode za potrebe digitalizacije izposodili v Centralni
pravosodni knjižnici v Ljubljani ter v Univerzitetni knjižnici Maribor.
V letu 2017 smo z družbama Radio-Tednik Ptuj, d. o. o., in Talum, d. d., ter Mestno
občino Ptuj podpisali dogovor o sodelovanju, s katerim so se kot založniki zavezali, da
nam bodo letno posredovali digitalne kopije svojih časopisov za potrebe vključevanja
v Digitalno knjižnico Slovenije. Na osnovi tega smo v začetku leta 2020 v Digitalno
knjižnico Slovenije vključili Štajerski tednik. Pri oddaji Ptujčana in Aluminija pa je prišlo
do sprememb, saj ju od začetka leta 2020 NUK neposredno prejema kot obvezni izvod.
Prav tako smo v dLib v sodelovanju z društvom Svet princev karnevala vključili izvorno
e-nastalo monografsko publikacijo Princi ptujskega karnevala: 2000–2020.
V Digitalno knjižnico Slovenije smo v letu 2020 prispevali 939 digitalnih enot oziroma
10.632 strani. Ta podatek vključuje tudi gradivo, ki je bilo digitalizirano v sklopu
izvajanja območnih nalog za leto 2019 in je bilo v dLlib vključeno šele v začetku leta
2020.
Ptujska knjižnica ima ob koncu leta 2020 v Digitalni knjižnici Slovenije objavljenih
skupaj 20.466 enot oziroma približno 192.700 strani domoznanskih gradiv. S tem
rezultatom se uvrščamo na tretje mesto v Sloveniji med vsemi partnerskimi
knjižnicami, ki prispevajo digitalizirano gradivo v dLib.
Statistično smo pri ogledu naših gradiv v dLibu v letu 2020 zabeležili 408.960
ogledov metapodatkov ter 109.754 vpogledov v vsebino dokumentov (odpiranje PDF,
HTML, JPG datotek).

Elektronske baze podatkov
Kot pretekla leta smo tudi v letu 2020 zagotavljali dostop do elektronskih baz podatkov
za našo knjižnico in Knjižnico Franca Ksavra Meška Ormož s sredstvi za povečan izbor
in nakup knjižničnega gradiva, ki jih prejmemo iz naslova izvajanja posebnih območnih
nalog.
V letu 2020 smo imeli letni dostop do digitalnega arhiva Večera ter baz podatkov IUSINFO, IUS-INFO Hrvaška in Find-INFO, Library Press Display ter GVIN.com. Do vseh
navedenih baz podatkov, razen Večera, so uporabniki lahko dostopali tudi na daljavo.
Dostop do Večera je možen zgolj na računalnikih v obeh knjižnicah.
Urejen imamo tudi dostop do baz podatkov ponudnika EBSCOhost, ki je za slovenske
knjižnice brezplačna, saj stroške dostopa pokrivata NUK in ZBDS.
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Statistiko dostopa do baz podatkov ponudniki beležijo s številom dostopov ali porabo
kreditnih točk. Pri uporabi baze podatkov IUS-INFO so člani ptujske knjižnice zabeležili
4.174 ogledov in porabili 117.577 kreditnih točk, pri uporabi baze podatkov IUS-INFO
Hrvaška smo zabeležili 52 ogledov in porabili 1.103 kreditnih točk, pri uporabi baze
Find-INFO smo zabeležili 113 ogledov in porabili 2.935 kreditnih točk.
V bazi podatkov EBSCOhost je bilo izvedenih 1.374 iskanj in 298 vpogledov v vsebino.
Pri uporabi GVIN.com smo zabeležili porabo 14.406 točk. Tudi dostop do Večerovega
arhiva uporabniki pogosto uporabljajo, vendar žal od ponudnika ne moremo pridobiti
statističnih podatkov o uporabi.
Omogočali smo tudi dostop do portala Library Press Display, kjer je na voljo 7.606
naslovov nacionalnih, regionalnih in lokalnih časopisov in revij iz Evrope, Azije,
Avstralije, Afrike, Latinske in Severne Amerike. Med njimi tudi časopisi iz Slovenije:
Dnevnik, Nedeljski dnevnik ter Potovanja in stil.
Od junija 2020 do decembra 2020 je bil preko portala PressReader omogočen tudi
dostop na daljavo do časopisov Delo, Nedelo in Slovenskih novic ter njegovih prilog.
Nato je časopisna hiša Delo zaostrila pogoje dostopa do teh časopisov, ki so od
decembra dalje dostopni zgolj v prostorih knjižnice preko brezžičnega omrežja Libroam
ali Eduroam.
V letu 2020 je do portala PressReader preko dostopa na daljavo dostopalo 163 članov,
ki so opravili 2.993 prijav. Najpogosteje brani časopisi so bili: Dnevnik, Delo, Večernji
list, Potovanja in stil in 24sata, uporabniki pa so prebirali tudi številne druge časopise
in revije. Dostop do zbirke zagotavljamo s sredstvi za izvajanje nalog osrednje
območne knjižnice za Spodnje Podravje.
Skupaj je dostop na daljavo do vseh zgoraj navedenih baz podatkov v letu 2020
koristilo 211 članov, ki so opravili 2.582 prijav.
Tudi v letu 2020 smo uporabnikom omogočali dostop do elektronskih arhivov
naslednjih serijskih publikacij: Delo s prilogami, Denar, Dnevnik, Finance, HR&M, IKS,
Knjižničarske novice, Medicina in ljudje, Moje finance, Nedeljski dnevnik, Nedelo,
Obrtnik podjetnik, Podjetje in delo, Pravna praksa, Slovenske novice, Sodobna
pedagogika, Štajerski tednik, Večer ter ZPS test.
Dostop do teh virov je kupljen ali pa smo do njega upravičeni kot naročniki na tiskano
izdajo časopisa.
Spletne povezave do posameznih časopisov so zbrane in objavljene na spletni strani
knjižnice. Uporabniki lahko do njih dostopajo praviloma v čitalnici, uporabniško ime in
geslo za dostop pa dobijo pri informatorju. Statistični podatki o uporabi le-teh niso na
voljo.

Biblos – elektronske knjige
Nakup e-knjig za leto 2020 je predstavljal osnovni paket 190-ih naslovov, BIBLOS
uporabnino in dostop do e-knjig ter dodatni nakup 159 naslovov (licenc).
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Konec leta 2020 je bilo stanje nakupa licenc 458 naslovov. Vsak naslov omogoča 52
izposoj in hkratno izposojo najmanj petim uporabnikom. Izposojenih je bilo 435
naslovov e-knjig, število vseh izposoj v letu 2020 pa je bilo 3.411.
V navedenem letu beležimo precej večjo izposojo v primerjavi s preteklimi leti, kar je
posledica omejevalnih ukrepov delovanja knjižnic zaradi epidemije in s tem fizičnega
dostopa do tiskanih knjig. Imetnik in upravljalec platforme za e-knjige BIBLOS je
založba Beletrina.

Izposoja e-knjig na portalu Biblos
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Graf št. 10: Izposoja e-knjig na portalu Biblos po mesecih

Audibook – zvočne knjige
V mesecu oktobru 2020 smo se odločili za vključitev zvočnih knjig v ponudbo knjižnice
našim uporabnikom.
S podjetjem Audibook, d. o. o., smo sklenili pogodbo o sodelovanju za spletno nabavno
platformo nakupa licenc avdio knjig. Preko mobilne aplikacije Audibook je članom
knjižnice omogočena izposoja zakupljenih zvočnih knjig.
V letu 2020 smo v letnem paketu kupili 100 licenc naslovov leposlovne in strokovne
literature in dodatno 10 licenc po našem izboru.
Vsaka licenca avdio knjige omogoča 52 izposoj zakupljene avdio knjige. Trajanje
licence je neodvisno od trajanja paketa.
Prav tako ni omejeno število istočasnega koriščenja knjižničnih izposoj posamezne
licence, medtem ko končni uporabnik lahko opravi največ 5 knjižničnih izposoj v enem
dnevu.
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Aktivnosti, povezane z delom, razvojem in novostmi v
programski opremi COBISS3
Skrbeli smo za sprotno prilagajanje parametrov v programski opremi COBISS3
(opomini, zadolžnice, obvestila za uporabnike, koledar, odpiralni čas, šifranti itd.). V
primeru težav pri uporabi programske opreme COBISS smo sodelavcem nudili pomoč
ter pripravljali razne izpise iz COBISS-a. Vodili smo korespondenco z IZUM-om in
posredovali pri urejanju uporabniških imen ter reševanju drugih zahtevkov po telefonu
ali e-pošti. Na spletnem portalu Izobraževanje smo urejali pooblastila sodelavcem za
delo v COBISS-u ter urejali odpiranje novih uporabniških imen.
Pripravili smo letne statistike prirasta gradiva za interno poročilo o delu, za poročilo
OOK, za statistiko NUK in za poročilo o nakupu knjižničnega gradiva za ministrstvo.
Prav tako smo pripravili statistike zaloge in odpisanega knjižničnega gradiva. V
COBISS3 smo pripravljali sezname odpisanega gradiva in jih pošiljali v NUK za izbor.
Pripravljali smo obvestila za spletni COBISS ter iz segmenta COBISS3/Izposoja
pošiljali različna obvestila članom knjižnice po elektronski pošti. V času razglašene
epidemije smo zaradi zaprtja knjižnice in/ali prilagojenega načina dela v izposoji, sproti
obveščali uporabnike o spremembah poslovanja in prilagojenem načinu dostopa do
knjižničnega gradiva.
V času zaprtja knjižnice zaradi epidemije koronavirusne bolezni od 13. 3. do 4. 5. 2020
smo skrbeli za prilagajanje parametrov v COBISS-u (ustavitev zamudnin, opominov
itd.) ter na daljavo članom zagotavljali dostop do storitev e-knjižnice (vpis novih članov,
dodeljevanje gesel, podaljšanje članstva, pomoč pri prijavi in uporabi e-virov itd.).
V spletnem okolju COBISS+ smo maja vzpostavili sistem spletnih plačil, ki članom
omogoča poravnavo terjatev na daljavo. Tega meseca smo tudi vzpostavili nov enaslov storitve@knjiznica-ptuj.si, ki je prvenstveno namenjen vpisu na daljavo ter
naročanju in rezerviranju knjižničnega gradiva. Nato smo novembra v COBISS+
vzpostavili še možnost spletnega vpisa za kategorije, ki so zavezane k plačilu redne
članarine, tj. zaposleni, svobodni poklici in samostojni podjetniki.
Ker je Milena Doberšek s 4. 6. 2020 prevzela dela in naloge v. d. direktorice, je v drugi
polovici leta naloge kontaktne osebe za COBISS prevzela Anja Ogrizek, ki je nato
postopno pričela prevzemati in izvajati posamezna tovrstna opravila.

Rastem s knjigo
Rastem s knjigo – Osnovne šole
Projekt Rastem s knjigo OŠ za vse sedmošolce izvajamo že vse od leta 2006/2007
naprej.
V šolskem letu 2019/2020 so nas nameravale obiskati vse osnovne šole, tj. skupno 19
osnovnih šol in 2 podružnici, vendar je epidemija nekatere obiske, načrtovane v drugi
polovici šolskega leta, onemogočila. Tako je od januarja do junija 2020 v sklopu tega
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projekta knjižnico obiskalo 34 sedmošolcev, preostali učenci so nas obiskali že v letu
2019 ali pa obiska ni bilo moč realizirati v knjižnici in so šolski koordinatorji knjige
prevzeli in projekt izvedli v prilagojeni obliki na svoji šoli.
Poročilo o izvajanju projekta v šolskem letu 2019/2020 smo Javni agenciji za knjigo
poslali konec junija 2020.
Običajno smo s pripravo na izvajanje projekta v naslednjem šolskem letu pričeli
avgusta. V letu 2020 pa smo šele decembra prejeli obvestilo, da bo 4. 1. 2021 uradni
pričetek projekta za šolsko leto 2020/2021.
Zaradi tega v šolskem letu 2020/2021 od 1. 9. 2020 do 31. 12. 2020 v knjižnici nismo
imeli šolskih skupin. Tako je knjižnico v letu 2020 obiskalo zgolj 34 sedmošolcev.
Pred napovedanim obiskom osnovni šoli pošljemo dopis s kratkim opisom poteka
obiska v knjižnici ter vpisnicami, saj želimo ob tej priložnosti otrokom na osnovi
predhodno izpolnjene vpisnice tudi omogočiti vpis v knjižnico.
Učencem smo predstavili:
- iskanje v COBISS-u in mCOBISS-u, Moja knjižnica, izposoja e-knjig na portalu
Biblos,
- mladinska literatura, ogled Mladinskega oddelka.
Ob obisku knjižnice v okviru projekta Rastem s knjigo učenci prejmejo v dar knjigo. V
šolskem letu 2019/2020 so učenci prejeli knjigo Janje Vidmar Elvis Škorc, genialni štor,
v šolskem letu 2020/2021 pa bodo prejeli knjigo Kako dolg je čas, ki jo je napisal Mate
Dolenc.
Pri izvajanju projekta so sodelovali: Anja Ogrizek, Gregor Korošec, Leonida Mesarič,
Liljana Klemenčič in Milena Doberšek.

Rastem s knjigo − Srednje šole
Projekt Rastem s knjigo – SŠ, ki ga izvajamo vse od leta 2010/2011, je namenjen
dijakom prvih letnikov srednjih šol.
Na projekt Rastem s knjigo – SŠ so se v šolskem letu 2019/2020 prijavile vse ptujske
srednje šole – tj. Gimnazija Ptuj, Ekonomska šola, Biotehniška šola, Elektro in
računalniška šola ter Strojna šola.
Za dijake smo pripravili dva vsebinska sklopa:
- zahtevnejše iskanje v COBISS-u in mCOBISS-u, Moja knjižnica, izposoja eknjig na portalu Biblos ter predstavitev informacijskih virov,
- ogled Študijskega oddelka z možnostjo vpisa v knjižnico.
V šolskem letu 2019/2020 je od januarja do junija 2020 v sklopu tega projekta knjižnico
obiskalo 32 dijakov, preostali učenci so nas obiskali že v letu 2019. Kljub razglašeni
epidemiji smo projekt lahko realizirali v celoti, saj so bili vsi obiski načrtovani in izvedeni
pred pričetkom epidemije.
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Običajno smo s pripravo na izvajanje projekta v naslednjem šolskem letu pričeli
avgusta. V letu 2020 pa smo šele decembra prejeli obvestilo, da bo 4. 1. 2021 uradni
pričetek projekta za šolsko leto 2020/2021.
Zaradi tega v šolskem letu 2020/2021 od 1. 9. 2020 do 31. 12. 2020 v knjižnici nismo
imeli srednješolskih skupin.
Knjižnico je v letu 2020 obiskalo zgolj 32 srednješolcev.
Poročilo o izvajanju projekta Rastem s knjigo v šolskem letu 2019/2020 smo za Javno
agencijo za knjigo pripravili konec maja 2020.
Ob obisku dijaki prejmejo v dar knjigo. V šolskem letu 2019/2020 so prejeli knjigo
Cvetke Sokolov V napačni zgodbi, v šolskem letu 2020/2021 pa bodo prejeli knjigo
Preživetje, ki jo je napisal Igor Karlovšek.
Pri izvajanju projekta so sodelovali: Gregor Korošec, Anja Ogrizek, Božena Kmetec Friedl, Darja Plajnšek, Jožica Sajko in Milena Doberšek.

Spletna stran
Prvo spletno stran knjižnice, ki je delovala vse od leta 2007, je po dobrih enajstih letih,
oktobra 2018, zamenjala nova. Uredništvo je prevzel Primož Potočnik.
Spletno stran knjižnice je v letu 2020 obiskalo 90.098 uporabnikov.
Med letom smo skrbeli, da je bila spletna stran knjižnice ažurna. Uporabnike smo redno
obveščali o novostih in dogajanju v knjižnici ter skrbeli za sprotno objavo raznovrstnih
informacij (posebna obvestila, urniki, organizacijske spremembe, program dela,
poročilo o delu itd.). Na spletni strani smo redno objavljali napovedi prireditev ter foto
utrinke s prireditev. Omogočili smo vpise na daljavo; zaznan je bil povečan obisk strani
»Dostop e-virov na daljavo«.
Z namenom promocije novega knjižničnega gradiva smo pripravljali in objavljali
mesečne sezname knjižnih novosti za odrasle − za strokovno literaturo in leposlovje.
V skladu z zahtevami Ministrstva za kulturo smo na spletni strani objavljali sezname
gradiva, kupljenega iz različnih finančnih virov.

Elektronsko obveščanje članov
Sistem elektronskega obveščanja članov o skorajšnjem poteku roka izposoje in o
skorajšnjem prejemu opomina smo vzpostavili že leta 2007. Tudi v letu 2020 so se
obvestila avtomatsko kreirala in pošiljala po elektronski pošti vsak dan tistim članom,
ki imajo vpisan svoj elektronski naslov in ki to želijo. Ta sistem nam omogoča tudi
pošiljanje posebnih obvestil (sprememba delovnega časa in podobno).
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Potisna obvestila so obvestila, ki jih člani knjižnice brezplačno prejemajo na svojo
mobilno napravo (telefon ali tablica). Prejemanje tovrstnih obvestil si lahko vključijo tisti
člani, ki na svojih mobilnih napravah uporabljajo aplikacijo mCOBISS.
Število članov, ki so bili na dan 31. 12. 2020 naročeni na elektronska obvestila:
Obvestilo o prispeli rezervaciji
po e-pošti
potisna obvestila

9.086
684

Obvestilo o poteku rezervacije
po e-pošti
potisna obvestila

8.124
626

Obvestilo o skorajšnjem poteku roka izposoje
po e-pošti
potisna obvestila

9.387
685

Obvestilo o skorajšnjem opominu
po e-pošti
potisna obvestila

9.085
589

Obvestilo o poteku članstva
po e-pošti
potisna obvestila

4.695
605

Splošna obvestila knjižnice
po e-pošti
potisna obvestila

7.677
519

Obvestilo o neporavnanih terjatvah
po e-pošti
potisna obvestila

1.752
458

Tabele št. 29: Število članov, ki so bili na dan 31. 12. 2020 naročeni na elektronska obvestila.

Informacijsko opismenjevanje uporabnikov knjižničnih
storitev
Za uporabnike knjižničnih storitev smo izvajali predstavitev COBISS-a in različice za
uporabo na mobilnih napravah mCOBISS-a, različnih načinov iskanja v COBISS-u,
uporabo Moje knjižnice in izposoje e-knjig na portalu Biblos.
V letu 2020 so bile predstavitve izvedene predvsem za udeležence projektov Rastem
s knjigo OŠ in SŠ.
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Družbena omrežja
Knjižnica Ivana Potrča Ptuj ima profil na družabnem omrežju Facebook od leta 2012.
Leta 2016 se je oblikovala interna skupina za družbena omrežja, sestavlja jo šest
zaposlenih, ki urejajo profil. Za boljšo strukturiranost objav imamo urnik oziroma načrt
objav. Mesečno na Facebooku objavimo povprečno 14 objav, na Instagramu 15 in na
Twitterju 27. Objavljamo obvestila o novicah, novostih, prireditvah, priporočenem
gradivu ipd. Člani skupine: Taja Bračič, Jasmina Burjan, Matejka Milošič, Mira Petrovič,
Primož Potočnik, Melita Zmazek.
Za projekt Bralna značka za odrasle smo dodali skupino na družbenem omrežju
Facebook. Na strani skupine prav tako objavljamo različne vsebine, ki se nanašajo na
to tematiko. Člani skupine: Taja Bračič, Jasmina Burjan, Liljana Klemenčič, Primož
Potočnik, Jožica Sajko.
Na Twitterju in Instagramu prav tako objavljamo in komentiramo aktualne dogodke
knjižnice.
Zaradi omejenega števila obiskovalcev na prireditvah smo aktivirali kanal YouTube
knjižnice in začeli pretočno predvajati lastne prireditve. Dogodke lahko spremljamo v
živo ali si jih ogledamo kasneje.

Facebook

BZO

Instagram

Twitter

2016

2017

2018

2019

2020

št. sledilcev

1600

1798

2013

2210

2597

št. objav

150

148

177

163

123

št. sledilcev

140

153

586

414

498

št. objav

47

35

123

92

101

št. sledilcev

118

201

420

653

833

št. objav

48

48

82

189

127

št. sledilcev

67

99

139

191

222

št. objav

165

165

171

326

165

Tabela št. 30: Število članov, ki so bili naročeni na elektronska obvestila na dan 31. 12., po letih.

Korak do novih delovnih izkušenj in kariernih možnosti
KIPP je uspel na javnem razpisu za izbor operacij Podpora novim kariernim
perspektivam v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija (KRVS) v obdobju 2019–2021 z
operacijo z naslovom »Korak do novih delovnih izkušenj in kariernih možnosti«.
Namen projekta je vključitev mladih brezposlenih oseb v delovni proces knjižnice, s
čimer bodo le-ti imeli možnost vključevanja v spodbudno delovno okolje, možnost
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pridobivanja delovnih izkušenj in samostojnega dela, kar povečuje njihove
konkurenčne možnosti na trgu delovne sile.
Zaposleni so vključeni v delo v Domoznanskem oddelku, kjer je poleg seznanitve in
vključevanja v osnovne dejavnosti oddelka težišče dela usmerjeno v samostojno delo
na projektu spletnega biografskega leksikona Obrazi slovenskih pokrajin za območje
Spodnjega Podravja.
Zaposlenemu je s pomočjo mentorja omogočen postopen prehod na samostojno delo
pri pripravi vsebin in predstavitvi oseb v leksikonu ter posodabljanju podatkov že
objavljenih vsebin. Pri tem zaposleni pridobiva veščine samostojne uporabe pisnih in
elektronskih informacijskih virov, vrednotenje pridobljenih informacij ter njihovo
integracijo v smiselno vsebinsko zaključeno celoto. Pridobiva in utrjuje veščine
bralnega razumevanja ter tehnike pisanja in priprave tovrstnih vsebin. Seznanja se z
zakonodajo na področju varstva osebnih podatkov ter pridobiva veščine komunikacije
z osebami, ki so ali bodo predstavljene na leksikonu.

Javna dela
V knjižnici smo v letu 2020 preko programa javnih del (Pomoč v knjižnici) zaposlili eno
delavko, in sicer Ines Resman (od 17. 2. 2020 do 31. 12. 2020).
Mentorica udeleženki javnih del je bila vodja Študijskega oddelka z mediateko Božena
Kmetec - Friedl. Za vodenje postopkov pri programu javnih del v knjižnici je kot vsa
leta doslej skrbel vodja Upravno-tehnične službe Kristian Radej.
Udeleženka je opravljala različna dela in naloge, kot so pomoč pri izposoji knjižničnega
gradiva, pomoč pri prenašanju gradiva iz skladišča, pomoč pri fotokopiranju, urejanju
gradiva v depojih in v prostem pristopu ter pri prireditvah in razstavah, pomoč pri
opravljanju dejavnosti za otroke in mladino ter pomoč pri drugih dejavnostih knjižnice.
Z delom javne delavke smo bili zadovoljni, saj smo lahko z njeno pomočjo našim
članom in uporabnikom nudili hitrejše in kvalitetnejše storitve, imeli večjo urejenost
fondov ter tako spoznali delovne navade, storilnost, bonton in ostale delovne lastnosti
delavke, ki so ustrezne in želene za morebitni prehod v redno zaposlitev.
S pomočjo programa javnih del pripomoremo k zmanjševanju brezposelnosti, skrbimo
za dvig bralne kulture in za povečanje dostopnosti knjižničnih storitev.
Udeleženka je pridobila veliko znanja. Pod vodstvom mentorjev in ostalih delavcev
knjižnice je pridobila veliko znanja o postavitvi gradiva, spoznavala in sledila je novim
trendom v bibliotekarstvu, se seznanjala z različnim knjižničnim gradivom ter
spoznavala način dela v javnem zavodu, ki zahteva tako smisel za individualno kot tudi
za kolektivno delo.
Udeleženka, ki je delo opravljala v Študijskem oddelku z mediateko, je postala
usposobljena za delo manipulanta in dežurnega v čitalnici.
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Delavko smo vključili tudi v vse oblike internega izobraževanja v zavodu ter jo dodatno
usposabljali na različnih področjih dela v knjižnici. Zaposlena iz projekta javnih del je
ob rednem internem izobraževanju in usposabljanju opravila tudi izpit iz varstva pri
delu in požarne varnosti.

Pošiljanje elektronski vabil na prireditve
Knjižnica je 1. 5. 2015 vzpostavila sistem elektronskega pošiljanja e-vabil na prireditve.
Uporabniki, ki so želeli prejemati vabila, so podpisali izjavo in se prijavili na listo
naslovnikov. V ta namen smo dodatno pripravili tudi seznam javno dostopnih enaslovov, na katera smo potem pošiljali e-vabila.
Z novo uredbo Evropske unije o varstvu osebnih podatkov, ki je pričela veljati 25. 5.
2018, so se spremenila tudi pravila o načinu zbiranja osebnih podatkov. V skladu s to
uredbo smo vsem prejemnikom, ki so prejemali vabila na osnovi javno pridobljenih enaslovov, poslali v potrditev soglasje, da želijo še naprej prejemati naša vabila.
Meseca oktobra 2018 smo prešli na novo programsko opremo za pošiljanje e-vabil.
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Območnost in strokovna pomoč knjižnicam
V Knjižnici Ivana Potrča v skladu z Zakonom o knjižničarstvu in s Pravilnikom o
osrednjih območnih knjižnicah ter z odobrenim programom dela izvajamo posebne
območne naloge za območje občin Ormož, Sveti Tomaž in Središče ob Dravi. Za
izvajanje posebnih območnih nalog v letu 2020 smo od Ministrstva za kulturo prejeli
87.081 EUR. V začetku leta 2020 smo pripravili poročilo o izvajanju območnih nalog
za preteklo leto.
V okviru izvajanja območnih nalog v letu 2020 smo z naslova zagotavljanja
povečanega in zahtevnejšega izbora knjižničnega gradiva in informacij zagotavljali
dostop do baz podatkov IUS-Info, IUS-Info Hrvaška, Find-Info, Library Press Display,
GVIN.com ter arhiva Večera. Dostop do baz podatkov zagotavljamo tudi za Knjižnico
Franca Ksavra Meška Ormož. Preko dostopa na daljavo so lahko člani obeh knjižnic
dostopali do vseh naročenih baz podatkov, razen do arhiva Večera, ker nam ponudnik
tega ne dovoljuje. Arhiv Večera je uporabnikom dostopen zgolj na računalnikih v obeh
knjižnicah. Dostop na daljavo se je izkazal za zelo učinkovit, saj je bila uporaba baz
podatkov tudi v letu 2020 visoka.
Library Press Display omogoča dostop do 7.606 naslovov nacionalnih, regionalnih in
lokalnih časopisov in revij iz Evrope, Azije, Avstralije, Afrike ter Latinske in Severne
Amerike. Med njimi so na voljo tudi Dnevnik, Nedeljski dnevnik ter Potovanja in stil.
Možen je tudi vpogled v 60-dnevni arhiv.
Od 22. junija 2020 do 18. decembra 2020 je bil preko portala Pressreader omogočen
tudi dostop na daljavo do časopisov Delo, Nedelo in Slovenskih novic ter njegovih
prilog. Nato je časopisna hiša Delo zaostrila pogoje dostopa do teh časopisov, ki so
od decembra dalje dostopni zgolj v prostorih knjižnice preko brezžičnega omrežja
Libroam ali Eduroam.
Do portala PressReader lahko uporabniki dostopajo preko dostopa na daljavo ali
bezžičnega omrežja v knjižnici. Ob uporabi mobilne aplikacije lahko uporabniki preko
brezžičnega omrežja v knjižnici posamezen časopis prenesejo na svojo mobilno
napravo in ga berejo tudi takrat, ko nimajo internetne povezave. Ta storitev je na voljo
tudi tistim, ki v knjižnico niso včlanjeni.
V okviru izvajanja območnih nalog sodelujemo pri projektu slovenskih splošnih knjižnic
z namenom promocije kakovostne leposlovne literature in bralne motivacije odraslih z
vnosom vsebin na spletni portal Dobreknjige.si. Članom ormoške knjižnice v skladu s
smernicami Ministrstva za kulturo omogočamo brezplačno medknjižnično izposojo.
Kot osrednja območna knjižnica nudimo knjižnicam območja strokovno pomoč. V letu
2020 smo nudili strokovno pomoč Knjižnici Franca Ksavra Meška Ormož ter nekaterim
šolskim in društvenim knjižnicam na območju, med katerimi gre izpostaviti knjižnico
Kulturnega društva Cirkulane.
V letu 2020 smo se udeležili izobraževanj, ki so bila organizirana za koordinatorje
območnih nalog. V okviru izvajanja nalog osrednje območne knjižnice se je Milena
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Doberšek udeležila štirih sestankov koordinatorjev OOK ter enega sestanka tima OOK.
Nekatera izobraževanja in sestanki so bili zaradi ukrepov o omejitvi gibanja izvedeni v
obliki spletnih konferenc.
Tudi v letu 2020 je Milena Doberšek bila članica delovne skupine COBISS za statistike,
v okviru katere si prizadevamo, da bi bil uveden avtomatiziran prenos nekaterih
statističnih podatkov o izposoji in gradivu v BIBSist. Podatke bi za vse splošne knjižnice
pripravil IZUM in jih posredoval v NUK. Zaradi epidemioloških razmer v letu 2020 ni
bilo izvedenih sestankov, je pa potekala korespondenca preko e-pošte.
V letu 2020 je Ministrstvo za kulturo dalo v javno razpravo predlog Pravilnika o pogojih
za izvajanje knjižnične javne službe. Predlog pravilnika smo temeljito preučili ter
ministrstvu podali pisne pripombe nanj. Prav tako smo v okviru delovne skupine za
domoznanstvo koordinirali in ministrstvu posredovali pisne pripombe, ki jih je na
predlog pravilnika podala delovna skupina domoznancev.
Novembra 2020 smo se z direktorico Knjižnice Franca Ksavra Meška uskladili glede
izvajanja območnih nalog v prihodnjem letu. Nato smo za Ministrstvo za kulturo v
skladu z objavljenim pozivom pripravili program izvajanja območnih nalog za leto 2021.
Naša knjižnica že tradicionalno zbira in obdeluje domoznansko gradivo za to področje
in ima bogato zbirko gradiva, ki je na voljo tudi njihovim uporabnikom. Z redigiranjem
baze podatkov CONOR skrbimo za to, da so zapisi za lokalne avtorje pravilni in
popolni. Za domoznanske avtorje kreiramo nove zapise in jih opremimo z vsemi
potrebnimi podatki. Drugim knjižnicam posredujemo podatke za avtorje z našega
področja in jim pomagamo razreševati identiteto teh avtorjev.
Domoznanski oddelek je tudi nosilec koordinacije domoznanske dejavnosti med OOK,
ki jo izvajamo skupaj z Oddelkom za razvoj in digitalizacijo.
Po dogovoru med OOK je naša knjižnica v letu 2018 prevzela nosilno vlogo na
področju domoznanske dejavnosti in postala center za njeno koordinacijo.
Člani delovne skupine za domoznanstvo OOK smo v letih 2018 in 2019 identificirali
osrednje teme, ki so potrebne nadaljnje obravnave in reševanja:
- trajno ohranjanje digitalnega domoznanskega gradiva,
- možnost nadgradnje portala Digitalne knjižnice Slovenije po regijskem
principu,
- zbiranje, hramba in posredovanje domoznanskega gradiva, izvorno
nastalega v elektronski obliki,
- poenotenje obdelave zapuščinskih in rokopisnih fondov v slovenskem
knjižničnem sistemu.
V letu 2020 smo za doseganje zastavljenih ciljev izvedli več aktivnosti:
Bibliografija serijskih publikacij po območjih osrednjih območnih knjižnic od
1991 do 2013. Z dopolnitvami 2013–2017: na 4. sestanku delovne skupine
domoznancev OOK z dne 11. 6. 2020 je bila za ureditev in dokončanje načrtovane
publikacije Bibliografija serijskih publikacij po območjih osrednjih območnih knjižnic od
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1991 do 2013 z dopolnitvami za obdobje 2013–2017 imenovana ožja delovna skupina
v sestavi Mira Petrovič (Knjižnica Ivana Potrča Ptuj), Nina Hriberšek Vuk in Anka
Rogina (Mariborska knjižnica) in Simona Šuler Pandev (Koroška osrednja knjižnica dr.
Franca Sušnika). Pri pripravi dopolnjene bibliografije smo sledili preteklim dogovorom
in smernicam, ki smo jih upoštevali že pri prvotni tiskani izdaji. Vse OOK so v
sodelovanju s knjižnicami na območju poskrbele za dopolnitev bibliografij za svoje
območje in pri tem prevzele tudi odgovornost za dopolnitev opomb k bibliografskim
zapisom, ki so eden od bistvenih elementov vsake bibliografije. Bibliografskih zapisov
za nazaj (1991–2013) nismo popravljali in dopolnjevali. Vsaki bibliografiji za
posamezno območje sledi dodatek 2013–2017, v katerem so popisane tiste serijske
publikacije, ki so začele izhajati med letoma 2013 in 2017, in tudi tiste, ki so izpadle pri
pripravi tiskane izdaje in imajo prvo leto izida v obdobju 1991–2013. E-publikacija je
bila 30. 12. 2020 objavljena na spletni strani Knjižnice.si. Dostopna je na
https://www.knjiznice.si/knjiznicarji/literatura/#1570794026387-59668ec0-5adb.
Sodelavca ptujske knjižnice Daniel Šalamon in Primož Potočnik sta poskrbela za
oblikovanje e-publikacije, sodelavka Darja Plajnšek pa za jezikovni pregled.
Vključevanje v javno razpravo o predlaganih spremembah Pravilnika o izvajanju
knjižnične dejavnosti kot javne službe: Predlog sprememb Pravilnika je bil dan v
javno obravnavo sredi julija letos, rok za pripombe je bil 4. september 2020. Po razpravi
v okviru delovne skupine domoznancev OOK smo oblikovali predlog sprememb, ki ga
je podpisalo devet članov in smo ga v imenu podpisnikov iz ptujske knjižnice 4.
septembra poslali na Ministrstvo za kulturo in Združenje splošnih knjižnic. Naše ključne
pripombe se nanašajo na predvidene spremembe mreže OOK in na stopnjo
zaposlovanja domoznancev v splošnih knjižnicah.
Trajno ohranjanje digitalnega gradiva – repozitorij: NUK je uspela pridobiti
sredstva na razpisu MK in vzpostavila repozitorij. V letu 2020 so končali s
prilagoditvami sprememb programske opreme ter nabavo potrebnega diskovnega
sistema. V novembru 2020 so OOK dobile dostop do testnega in produkcijskega
portala, v slednjega bodo shranjevale svoja gradiva. Testna postavitev repozitorija je
bila knjižnicam predstavljena na delavnici v letu 2019, glede na izkazane potrebe
knjižnic pa bomo v prihodnje zaprosili še za dodatno izobraževanje.
Regionalizacija dLib oz. prilagoditev iskalnika po območjih OOK na dLib:
Pobuda za nadgradnjo portala Digitalne knjižnice Slovenije po regijskem principu je
bila oblikovana v okviru delovne skupine domoznancev OOK v letu 2018. Na sestanku
direktorjev OOK z dne 25. 9. 2018 so direktorji OOK izvedbo te pobude tudi podprli.
Na tej podlagi je NUK, ki upravlja Digitalno knjižnico Slovenije, regionalizacijo dLib
uvrstil v svoj program in pridobil potrebna finančna sredstva od Ministrstva za kulturo
RS.
Po vzpostavitvi vsega potrebnega na NUK se je v novembru 2020 začela intenzivnejša
komunikacija med NUK in OOK, vezana na vprašanja oblikovanja regijskih vmesnikov.
Pri testiranju rešitev sta z NUK sodelovali Knjižnica Ivana Potrča in Goriška knjižnica
Franceta Bevka. Regijski vmesnik bo omogočal lažje iskanje gradiva, vezanega na
določeno območje, vsekakor pa ostaja uporabnikom na voljo tudi iskanje po celotnem
dLibu, kakor je to bilo doslej. Vse OOK smo v decembru 2020 podale svoje pripombe
in predloge za oblikovanje regijskih vstopnih podstrani, posamezne OOK so poskrbele
tudi za komunikacijo med knjižnicami na območju. Dogovori še potekajo, razvoj
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regijskih portalov pa se bo nadaljeval tudi v letu 2021. Na strani NUK s knjižnicami
komunicirata Bakir Toskič in Matjaž Kragelj.
Domfest v Kranju, 22. 10. 2020: 6. festival domoznanstva je potekal v spletni obliki,
v organizaciji Mestne knjižnice Kranj. Mira Petrovič je sodelovala v uredniškem odboru
zbornika in pripravila prispevek v zborniku, ki ga je predstavila na srečanju.

Izterjava neplačanih storitev od uporabnikov
V letu 2017 je bila imenovana delovna skupina za izterjavo neplačanih storitev, ki jih
imajo uporabniki (Jožica Vodopivec, Primož Potočnik in Anja Ogrizek). Skupina je
pregledala in pripravila seznam dolžnikov, ki knjižnici dolgujejo več kot 40 evrov in/ali
gradivo, ter podatke po varni povezavi poslala podjetju Izterjava, d. o. o.
Redno potekajo procesi usklajevanja finančnih podatkov, pregled in urejanje podatkov
o dolžnikih v bazi in priprava podatkov. V letu 2020 je bilo poslanih pet paketov
dolžnikov, in sicer 27. 1., 10. 6., 17. 8., 8. 9., 25 .11.

Projekt Iz zakladnice ptujske knjižnice
Ptujska knjižnica hrani bogato zbirko domoznanskega gradiva ter zbirko dragocenih
starih tiskov, ki nima domoznanskega značaja, ima pa veliko kulturnozgodovinsko
vrednost.
Gre za tiske, ki so nastali v času od druge polovice 15. stoletja do druge polovice 19.
stoletja. Njihovi avtorji so različni ustvarjalci: srednjeveški pisci teoloških del, evropski
humanistični pisci, slovenski protestanti in drugi pomembnejši tvorci slovenskega
knjižnega jezika, ugledni znanstveniki slovenskega rodu, pa tudi različni, za štajersko
oz. ptujsko območje pomembni domoznanski avtorji.
Predstavljeni tiski so dragoceni kulturni spomeniki, ki pričajo o življenju, duhovnih
tokovih, literarni, znanstveni in umetniški ustvarjalnosti ter tiskarski produkciji časa in
prostora, v katerem so nastali in so kot taki dragocen vir za različne filološke raziskave,
za raziskave na področju zgodovine knjige in tiskarstva ter razvoja posameznih strok
in znanosti.
V knjižnici smo novembra 2019 izdali monografijo Iz zakladnice ptujske knjižnice, v
kateri smo predstavili 32 dragocenosti iz naše zbirke, od tega 10 tudi na stalni razstavi,
ki smo jo umestili v tretje nadstropje knjižnice, kjer domuje domoznanski oddelek –
skrbnik zbirke.
Z razstavo in monografijo smo želeli javnost opozoriti na kulturno bogastvo, ki ga hrani
mesto Ptuj in na izjemen pomen knjižnic kot varuhinj pisne kulturne dediščine.
V februarju 2020 smo izdali še trojezični vodnik po razstavi (slo/ang/nem). Javnosti
smo ga predstavili 6. 2. 2020, v sklopu prireditev KIPP ob slovenskem kulturnem
prazniku. Melita Zmazek, avtorica monografije, razstave in vodnika, je ob tej priložnosti
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javnosti podrobneje predstavila tudi tri inkunabule iz 15. stoletja – najstarejše tiskane
knjige iz zbirke KIPP.

Projekt v sklopu obeležitve 1950-letnica Ptuja
10. 6. 2020 je na Mestnem trgu potekalo odprtje razstave Številne podobe Ptuja.
Razstava je darilo Mestne občine Ptuj mestu in vsem obiskovalcem ob minuli 1950letnici prve pisne omembe Ptuja v antičnih virih. Razstava je nastala v sodelovanju
kulturnih institucij Ptuja, sodelovala je tudi naša knjižnica. Avtorica zasnove in
koordinatorica projekta je Marija Hernja Masten.
Soavtorji: dr. Jana Horvat, ZRC SAZU, IZA, Iva Ciglar, PMPO, mag. Nataša Kolar,
PMPO, Aleksandra Nestorovič, PMPO, Mira Petrovič, KIPP, Marija Lubšina Tušek,
ZVKDS, CPA, dr. Dejan Zadravec, ZAP, Tanja Ostrman Renault, Marija Hernja
Masten, Ptuj.
Fotografije so prispevali: Albin Bezjak, Alfred Bradač, Boris Farič, Andrej Doberšek,
Črtomir Goznik, Bine Kovačič, Damjan Lindental, Srdan Mohorič, Boris Prelog, Melita
Zmazek.
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7 PUBLICIRANJE
Strokovni delavci knjižnice so bili tudi to leto aktivni pri objavljanju člankov in ostalih
publikacij:
COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS
Knjižnica Ivana Potrča, Ptuj
Bibliografija ustanove za leto 2020
Taja Bračič
Črtomir Čelan
Milena Doberšek
Liljana Klemenčič
Božena Kmetec - Friedl
Korošec, Gregor
Luka Gajšek
Bojan Petek
Mira Petrovič
Primož Potočnik
Tjaša Mrgole Jukič
Matjaž Neudauer
Jožica Vodopivec
Melita Zmazek

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA
2.17 Katalog razstave
1. ZMAZEK, Melita. Iz zakladnice ptujske knjižnice : vodnik po razstavi = From Ptuj
library's treasure trove : exhibition guide = Aus der Schatztruhe der Bibliothek in Ptuj :
Führer durch die Ausstellung. Ptuj: Knjižnica Ivana Potrča, 2020. 23 str., ilustr. ISBN
978-961-93727-6-0. [COBISS.SI-ID 98118657]

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI
1.04 Strokovni članek
2. MRGOLE JUKIČ, Tjaša. Statistika potujočih knjižnic Slovenije za leto 2019.
Potujoče novice : časopis Sekcije za potujoče knjižnice. dec. 2020, letn. 15, št. 1/2, str.
4-9, ilustr. ISSN 1855-1718. [COBISS.SI-ID 44548867]
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1.05 Poljudni članek
3. BRAČIČ, Taja, POTOČNIK, Primož. Knjižnica Ivana Potrča Ptuj na družbenih
omrežjih. Knjižničarske novice. [Tiskana izd.]. 2020, letn 30, št. 6, str. 22-25, ilustr.
ISSN 0353-9237. [COBISS.SI-ID 45606915]
4. GAJŠEK, Luka (avtor, fotograf). Piktografski znaki in druge oznake na gradivu
ptujske potujoče knjižnice. Potujoče novice : časopis Sekcije za potujoče knjižnice.
dec. 2020, letn. 15, št. 1/2, str. 36-38, ilustr. ISSN 1855-1718. [COBISS.SI-ID
44558595]
5. KMETEC-FRIEDL, Božena. Potrčeva pisateljska zapuščina bogati knjižnico :
Knjižnica Ivana Potrča prejela še del pisateljeve zapuščine. Štajerski tednik. 25. avg.
2020, letn. 73, št. 67, str. 8, ilustr. ISSN 1581-6257. [COBISS.SI-ID 45860611]
6. MRGOLE JUKIČ, Tjaša. Potujoče knjižnice na poti do oddaljenih uporabnikov.
Potujoče novice : časopis Sekcije za potujoče knjižnice. dec. 2020, letn. 15, št. 1/2, str.
33-34, ilustr. ISSN 1855-1718. [COBISS.SI-ID 44552963]
7. PETEK, Bojan (avtor, fotograf). Računajte na nas, pridemo po urniku. Potujoče
novice : časopis Sekcije za potujoče knjižnice. dec. 2020, letn. 15, št. 1/2, str. 24-25,
ilustr. ISSN 1855-1718. [COBISS.SI-ID 44551427]
8. PETROVIČ, Mira. Obrazi slovenskih pokrajin : Spodnjepodravci.si del združenega
leksikona. Štajerski tednik. 28. jul. 2020, letn. 72, št. 59, str. 10, ilustr. ISSN 1581-6257.
[COBISS.SI-ID 23815939]
9. VODOPIVEC, Jožica. Temelji slovenstva v Knjižnici Ivana Potrča na Ptuju. List iz
Markovcev. feb. 2020, leto 20, št. 17 [i. e. 1], str. 7, ilustr. ISSN 1580-3554.
[COBISS.SI-ID 26683192]

1.09 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci
10. PETROVIČ, Mira. Od rokopisa do omare - zbirke kulturne dediščine v slovenskih
splošnih knjižnicah = From a manuscript to a cabinet - cultural heritage in slovenian
public libraries. V: BEZENŠEK, Tjaša. Posebne domoznanske zbirke : izzivi in
priložnosti : Domfest : 6. festival domoznanstva : Mestna knjižnica Kranj, Kranj, 2020.
Domfest, 6. festival domoznanstva. Mestna knjižnica Kranj, oktober 2020. Kranj:
Mestna knjižnica, 2020. Str. 11-15. Zbirka Domfest, 6. ISBN 978-961-93960-5-6.
[COBISS.SI-ID 40915971]

1.22 Intervju
11. GOZNIK, Majda (avtor, oseba, ki intervjuva), KLEMENČIČ, Liljana (intervjuvanec).
Novo bralno popotovanje v preteklost in prihodnost : Bralna značka za odrasle 2020.
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Štajerski tednik. 30. jun. 2020, letn. 73, št. 51, str. 12, ilustr. ISSN 1581-6257.
[COBISS.SI-ID 48928259]
12. KLEMENČIČ, Liljana (intervjuvanec). Včasih bi kar z ježevko butnila : Liljana
Klemenčič. Večer. [Tiskana izd.]. 9. jul. 2020, 76, [št.] 156, str. 16-17, ilustr. ISSN 03504972. [COBISS.SI-ID 24486147]
13. KMETEC-FRIEDL, Božena (intervjuvanec). Prejeli še del Potrčeve zapuščine :
bogastvo ptujske knjižnice. Večer. [Tiskana izd.]. 4. sep. 2020, 76, [št.] 204, str. 15,
ilustr. ISSN 0350-4972. [COBISS.SI-ID 27364867]
14. PETROVIČ, Mira (intervjuvanec), ZMAZEK, Melita (intervjuvanec). Mira Petrovič &
Melita Zmazek - znanki domoznanki. Ptujčani : spletišče za dialog po meri Občine in
občanov. 1 spletni vir, ilustr. ISSN 2712-2794. https://ptujcani.si/?p=3433
[COBISS.SI-ID 26650424]
15. ZMAZEK, Melita (intervjuvanec). Kar bi radi vedeli : številne zgodbe ptujske Kamre.
Večer. [Tiskana izd.]. 30. okt. 2020, 76, [št.] 252, str. 15, ilustr. ISSN 0350-4972.
[COBISS.SI-ID 34935555]

1.25 Drugi sestavni deli
16. ZMAZEK, Melita. Dominkova domačija v Gorišnici. Kamra : digitalizirana kulturna
dediščina slovenskih pokrajin. ilustr. ISSN 2350-5559. https://www.kamra.si/digitalnezbirke/item/dominkova-domacija-v-gorisnici.html . [COBISS.SI-ID 43517955]
17. ZMAZEK, Melita. Velika Nedelja - Magna Domenica. Kamra : digitalizirana kulturna
dediščina slovenskih pokrajin. ilustr. ISSN 2350-5559. https://www.kamra.si/digitalnezbirke/item/velika-nedelja-magna-domenica.html . [COBISS.SI-ID 33208323]

SEKUNDARNO AVTORSTVO
Urednik
Korošec, Gregor
18. Dobreknjige.si : slovenske splošne knjižnice priporočamo. KOROŠEC, Gregor
(urednik 2018-). Koper: Osrednja knjižnica Srečka Vilharja; Nova Gorica: Goriška
knjižnica Franceta Bevka, [2014]-. ISSN 2591-1104. http://www.dobreknjige.si/ .
[COBISS.SI-ID 14542641]
Petrovič, Mira
19. Obrazi slovenskih pokrajin : spletni biografski leksikon znanih osebnosti slovenskih
pokrajin in Slovencev po svetu. PETROVIČ, Mira (urednik 2020-). Kranj: Mestna
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knjižnica, 2020-. ISSN 2712-5408.
[COBISS.SI-ID 19859459]

https://www.obrazislovenskihpokrajin.si/

.

Petrovič, Mira

20. BEZENŠEK, Tjaša, Domfest, 6. festival domoznanstva. Mestna knjižnica Kranj,
oktober 2020. Posebne domoznanske zbirke : izzivi in priložnosti : Domfest : 6. festival
domoznanstva : Mestna knjižnica Kranj, Kranj, 2020. Kranj: Mestna knjižnica, 2020.
149 str., ilustr. Zbirka Domfest, 6. ISBN 978-961-93960-5-6. [COBISS.SI-ID 31010563]
Mrgole Jukič, Tjaša
21. MRGOLE-JUKIČ, Tjaša (urednik). Potujoče novice. [COBISS.SI-ID 5695262]
Zmazek, Melita
22. KORPIČ, Nevenka, ZMAZEK, Melita (urednik). Etnološka zbirka v gradu Velika
Nedelja. Kamra : digitalizirana kulturna dediščina slovenskih pokrajin. 1 spletni vir,
ilustr. ISSN 2350-5559. https://www.kamra.si/digitalne-zbirke/item/etnoloska-zbirka-vgradu-velika-nedelja.html . [COBISS.SI-ID 40274179]
Doberšek, Milena, Neudauer, Matjaž, Petrovič, Mira
23. Spodnjepodravci.si : spletni biografski leksikon znanih osebnosti Spodnjega
Podravja. NEUDAUER, Matjaž (član uredniškega odbora 2015-2020), PETROVIČ,
Mira (član uredniškega odbora 2015-2020), DOBERŠEK, Milena (član uredniškega
odbora 2015-2020). Ptuj: Knjižnica Ivana Potrča, 2015-. ISSN 2463-8110.
http://www.spodnjepodravci.si/ . [COBISS.SI-ID 25295416]
Zmazek, Melita
24. Kamra : digitalizirana kulturna dediščina slovenskih pokrajin. ZMAZEK, Melita
(urednik 2012-). Celje: Osrednja knjižnica Celje, 2008-. ISSN 2350-5559.
http://www.kamra.si [COBISS.SI-ID 10971799]

Prevajalec
Čelan, Črtomir
25. KOSTERS, Henk. Storitve nizozemskih potujočih knjižnic v času korone. Potujoče
novice : časopis Sekcije za potujoče knjižnice. dec. 2020, letn. 15, št. 1/2, str. 30, ilustr.
ISSN 1855-1718. [COBISS.SI-ID 44566019]
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8 ZAKLJUČNA OCENA
Tudi leto 2020 je bilo kljub situaciji, povezani s covidom-19, za knjižnico uspešno, saj
smo v večini izpeljali zadane projekte in uresničili cilje ter vizijo iz programa dela za
minulo leto.
Ugotavljamo, da smo z uspešnim delom, dobro pripravljenim programom in pestrimi
prireditvami v letu 2020 uspeli v knjižnico privabiti, kljub vsem ukrepom in omejitvam,
visoko število obiskovalcev. Tudi prireditve, ki smo jih zaradi epidemije izvedli virtualno,
so beležile lep odziv in veliko spletnih ogledov. To nam daje vedeti, da se aktivnosti in
dogodki, ki jih izvajamo v knjižnici, uporabnikom zdijo zanimivi in privlačni.
V letu 2020 se je obisk, vezan na izposojo knjižničnega gradiva, kot tudi skupni obisk
knjižnice, glede na preteklo leto zaradi omejitev razumljivo zmanjšal. Število aktivnih
članov se je povečalo. Nabavili smo nekaj nove tehnične opreme ter sproti servisirali
in posodabljali tudi drugo opremo. Zaposlenim smo izobraževanje in izpopolnjevanje
zagotavljali v maksimalnem možnem obsegu.
Z drugimi zavodi in posamezniki smo sodelovanje utrdili, z nekaterimi celo povečali,
svoja vrata pa odprli tudi drugim izvajalcem. S svojo dejavnostjo smo se predstavljali
na območju celotne Slovenije in gostili eminentne goste.
Leto 2021 prinaša nove izzive. Kako se bomo z njimi soočili, pa bomo zapisali v
poročilu za naslednje leto.
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9 ZBIRNE TABELE STATISTIČNIH PODATKOV
ČLANSTVO
1. Aktivni člani
Status
Aktivni člani

Oddelek
Študijski oddelek
Mladinski oddelek
Potujoča knjižnica
Domoznanski oddelek
SKUPAJ

2016
6.295
3.921
1.590
102
11.908

2017
6.204
3.981
1.627
88
11.900

2018
6.267
3.989
1.767
72
12.095

2019
6.354
4.313
1.845
65
12.577

2020
7.262
3.941
2.329
42
13.574

2016
644
448
207
0
1.299

2017
641
437
196
0
1.274

2018
611
503
213
0
1.327

2019
627
476
284
0
1.387

2020
473
251
209
0
933

2016
2.399
1.021
861
3.134
705
3.788
11.908

2017
2.989
1.160
1.025
4.296
1.592
838
11.900

2018
3.196
1.356
1.390
4.568
785
800
12.095

2019
3.339
1.418
1.322
4.565
737
1.196
12.577

2020
3.400
1.612
1.515
5.025
730
1.292
13.574

2. Novi člani
Status
Novi člani

Oddelek
Študijski oddelek
Mladinski oddelek
Potujoča knjižnica
Domoznanski oddelek
SKUPAJ

3. Članstvo po kategorijah v knjižnici
Kategorija članstva
Zaposleni
Študenti
Srednješolci
Osnovnošolci
Predšolski otroci
Ostali
SKUPAJ
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OBISK V KNJIŽNICI
4. Obisk v knjižnici (v sistemu COBISS je vezan na izposojo)
Oddelek
Študijski oddelek
Mladinski oddelek
Potujoča knjižnica
Domoznanski oddelek
SKUPAJ

2016
107.986
35.177
11.991
636
155.790

2017
103.769
35.357
12.649
594
152.369

2016
195.726

2017
191.131

2018
105.523
35.432
13.619
393
154.967

2019
104.903
41.586
15.739
495
162.723

2020
102.180
35.104
17.239
213
154.736

2018
201.022

2019
220.896

2020
168.655

2018
6.604
2.042
2.596
280
11.522

2019
7.457
2.489
3.274
306
13.526

2020
6.502
1.985
2.798
265
11.550

5. Skupni obisk v knjižnici
Skupni obisk v knjižnici
SKUPAJ

PRIRAST GRADIVA
6. Prirast gradiva (enot) po oddelkih
Oddelek
Študijski oddelek
Mladinski oddelek
Potujoča knjižnica
Domoznanski oddelek
SKUPAJ

2016
6.189
1.239
2.012
292
9.732

2017
6.440
1.646
2.445
261
10.792

7. Prirast gradiva (naslovov) po oddelkih
Oddelek
Študijski oddelek
Mladinski oddelek
Potujoča knjižnica
Domoznanski oddelek
SKUPAJ
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Prirast 2016
4.211
884
1.418
243
5.151

Prirast 2017
4.212
1.093
1.613
219
5.270

Prirast 2018
4.251
1.181
1.558
209
5.329

Prirast 2019
4.565
1.299
1.828
269
5.826

Prirast 2020
3.918
967
1.479
184
4.759

8. Prirast gradiva (enot) po jezikih
Prirast enot po jezikih
Slovenski jezik
Angleški jezik
Nemški jezik
Drugi jeziki
SKUPAJ

Prirast 2016
8.913
525
86
208
9.732

Prirast 2017
9.729
761
54
248
10.792

Prirast 2018
10.402
753
76
291
11.522

Prirast 2019
12.135
1.004
110
277
13.526

Prirast 2020
10.914
380
63
193
11.550

Prirast 2016
4.535
427
50
139
5.151

Prirast 2017
4.428
633
46
163
5.270

Prirast 2018
4.423
629
62
215
5.329

Prirast 2019
4.711
815
76
224
5.826

Prirast 2020
4.234
322
51
152
4.759

9. Prirast gradiva (naslovov) po jezikih
Prirast naslovov po jezikih
Slovenski jezik
Angleški jezik
Nemški jezik
Drugi jeziki
SKUPAJ

10. Prirast gradiva (enot) po vrstah gradiva in načinu nabave v 2020

Monografsko
Serijsko
Neknjižno
SKUPAJ

Nakup
8.413
297
302
9012

Obvezni
1.497
342
81
1.920

Dar

Zamena
377
84
29
490

Stari fond
44
0
1
45

19
51
1
71

Lastna izdaja
11
1
0
12

SKUPAJ
10.361
775
414
11.550

19
3
1
23

Lastna izdaja
1
1
0
2

SKUPAJ
4.088
479
255
4.759

11. Prirast gradiva (naslovi) po vrstah gradiva in načinu nabave v 2020

Monografsko
Serijsko
Neknjižno
SKUPAJ

Nakup
2.747
184
170
3.063

Obvezni
1.469
292
73
1.809

Dar

Zamena
303
62
19
380

Stari fond
44
0
1
44
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ZALOGA KNJIŽNIČNEGA GRADIVA
12. Zaloga gradiva po letih
Zaloga gradiva
SKUPAJ

2016
351.090

2017
353.409

2018
357.870

2019
361.800

2020
363.640

TRANSAKCIJE IN IZPOSOJA GRADIVA
13. Transakcije v letu 2020
Oddelek

Monografske publikacije

Študijski oddelek
Mladinski oddelek
Potujoča knjižnica
Domoznanski oddelek
Druge transakcije (BIBLOS, idr.)
SKUPAJ

Neknjižno gradivo

544.759
213.782
113.615
648
0
872.804

Serijske publikacije

11.642
6.751
4.499
10
0
22.902

28.428
2.317
4.287
3.467
0
38.499

14. Primerjava transakcij po letih
Oddelek
Študijski oddelek
Mladinski oddelek
Potujoča knjižnica
Domoznanski oddelek
Druge transakcije (BIBLOS, idr.)

2016
662.414
226.328
82.670
6.692
470

2017
675.068
214.328
83.192
6.957
727

2018
673.053
232.284
107.777
9.950
678

2019
658.527
256.214
142.550
9.661
749

2020
601.527
229.098
153.339
4.205
10.853

SKUPAJ

978.574

980.272

1.023.742

1.067.701

999.022
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Drugo

SKUPAJ
16.698
6.248
30.938
80
10.853
64.817

601.527
229.098
153.339
4.205
10.853
999.022

15. Primerjava transakcij izposoja na dom, izposoja v knjižnico in uporaba v knjižnici
Oddelek
Študijski oddelek
Mladinski oddelek
Potujoča knjižnica
Domoznanski oddelek
(BIBLOS, idr.)
SKUPAJ

Izposoja na dom
247.672
107.910
66.033
97
0

Izposoja v knjižnico
88
18
0
1.985
0

Uporaba v knjižnici
14.363
2.280
537
0
0

Druge transakcije
339.404
118.890
86.769
2.123
10.853

SKUPAJ
601.527
229.098
153.339
4.205
10.853

421.712

2.091

17.180

558.039

999.022

16. Primerjava transakcij po kategorijah članov
Kategorija članov
Zaposleni
Študenti
Srednješolci
Osnovnošolci
Predšolski otroci
Ostali
SKUPAJ

2016
310.224
100.142
55.155
169.618
64.704
278.731
978.574

2017
292.809
95.326
55.693
162.405
58.580
315.459
980.272

2018
306.630
96.988
57.641
164.923
55.725
341.835
1.023.742

2019
309.639
105.189
51.857
181.157
56.523
363.336
1.067.701

2020
303.125
113.895
50.790
180.455
51.060
299.697
999.022

17. Transakcije gradiva glede na UDK po letih
UDK-vrstilec
0 Splošno
1 Filozofija. Psihologija
2 Verstva. Teologija
3 Družbene vede
5 Naravoslovne vede. Matematika
6 Uporabne vede. Medicina. Tehnologija
7 Umetnost. Razvedrilo. Zabava. Šport
81 Jezikoslovje. Filologija
82 Književnost
82.0 Literarna teorija, literarne študije in literarna tehnika
9 Geografija. Biografija. Zgodovina
Drugo
SKUPAJ

Število
transakcij
2017
101.105
51.199
6.933
69.886
30.170
91.426
55.764
20.030
515.711
3.132
32.738
2.178
980.272

v%

10,31
5,22
0,70
7,13
3,08
9,33
5,69
2,04
52,61
0,32
3,34
0,23
100,00

Število
transakcij
2018
78.257
52.879
6.698
69.053
28.245
76.690
45.111
16.159
510.835
3.327
30.272
106.198
1.023.742

v%

7,64
5,17
0,65
6,75
2,76
7,49
4,41
1,58
49,90
0,32
2,96
10,37
100,00

Število
transakcij
2019
98.775
57.760
6.835
78.153
29.339
80.184
51.896
14.661
554.525
3.145
33.307
59.121
1.067.701

v%
9,25
5,41
0,64
7,32
2,75
7,51
4,86
1,37
51,94
0,29
3,12
5,54
100,00

Število
transakcij
2020
53.451
57.862
5.771
65.077
25.984
64.271
36.540
10.513
593.065
2.837
26.903
56.748
999.022

v%
5,35
5,79
0,58
6,51
2,60
6,43
3,66
1,05
59,37
0,28
2,69
5,68
100,00
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18. Transakcije leposlovnega in strokovnega knjižničnega gradiva po letih
Vrsta gradiva
Leposlovje
Strokovna literatura
Drugo

2016
514.516
464.058
-

v%
52,58
47,42
-

2017
515.711
464.561
-

v%
52,61
47,39
-

2018
510.835
406.709
106.198

v%
49,90
39,73
10,37

2019
554.525
454.055
59.121

v%
51,94
42,53
5,53

2020
593.065
349.209
56.748

v%
59,37
34,95
5,68

SKUPAJ

978.574

100,00

980.272

100,00

1.023.742

100,00

1.067.701

100,00

999.022

100,00

19. Transakcije gradiva v slovenskem in v tujih jezikih
Vrsta gradiva
Slovenski jezik
Tuj jezik
Drugo

2016
926.373
52.201
-

v%
94,67
5,33
-

2017
928.217
52.055
-

v%
94,69
5,31
-

2018
913.745
109.997
-

v%
89,26
10,74
-

2019
956.253
52.168
59.280

v%
89,56
4,89
5,55

2020
905.866
36.424
56.732

v%
90,67
3,65
5,68

SKUPAJ

978.574

100,00

980.272

100,00

1.023.742

100,00

1.067.701

100,00

999.022

100,00

20. Transakcije knjižnega in neknjižnega gradiva po letih
Vrsta gradiva
Knjižno gradivo

2016
938.221

v%
95,88

2017
945.129

v%
96,41

2018
922.632

v%
90,12

2019
973.322

v%
91,16

2020
911.303

v%
91,22

Neknjižno gradivo

40.353

4,12

35.143

5,59

39.851

3,90

35.421

3,32

22.902

2,29

0

0

0

0

61.259

5,98

58.958

5,52

64.817

6,49

978.574

100,00

980.272

100,00

1.023.742

100,00

1.067.701

100,00

999.022

100,00

Drugo
SKUPAJ

21. Transakcije gradiva za odrasle in mlade po letih
Vrsta gradiva
Gradivo za odrasle

2016
688.261

v%
70,33

2017
695.459

v%
70,95

2018
680.015

v%
66,42

2019
691.742

v%
64,79

2020
642.077

v%
64,27

Gradivo za mlade

289.256

29,56

284.246

28,99

279.834

27,33

316.679

29,66

300.213

30,05

1057

0,11

567

0,06

63.893

6,25

59.280

5,55

56.732

5,68

978.574

100,00

980.272

100,00

1.023.742

100,00

1.067.701

100,00

999.022

100,00

Drugo
SKUPAJ
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22. Transakcije na knjigomatu po letih
Vrsta transakcije

2016

2017

2018

2019

2020

Knjigomat − transakcije

7.281

4.069

3.111

2.552
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23. Zbirna tabela članov, obiska in transakcij
Leto
2016
2017
2018
2019
2020

Aktivni člani
11.908
11.900
12.095
12.577
13.574

Novi člani
1.299
1.274
1.327
1.387
933

Obisk, vezan na izposojo
155.790
152.369
154.967
162.723
154.736

Transakcije
978.574
980.272
1.023.742
1.067.701
999.022

IZLOČANJE – ODPIS GRADIVA
24. Izločanje – odpis gradiva po letih
Vrsta gradiva za odpis
Monografsko gradivo
Serijsko gradivo
Neknjižno gradivo
SKUPAJ

2016
6.294
530
325
7.149

2017
7.505
521
531
8.557

2018
6.373
476
296
7.145

2019
8.721
463
569
9.753

2020
9.050
457
224
9.731

25. Izločanje – odpis gradiva po oddelkih
Oddelek
Študijski oddelek
Mladinski oddelek
Potujoča knjižnica
Domoznanski oddelek
SKUPAJ

Monografske publikacije
5.285
1.860
1.905
0
9.050

Neknjižno gradivo
48
35
141
0
224

Serijske publikacije
411
8
37
1
457

SKUPAJ
5.744
1.903
2.083
1
9.731
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STATISTIKA OGLEDOV IN OBDELAV VSEBIN NA SPLETU
26. Prikaz obiska spletne strani knjižnice po letih
Leto
Obisk spletne strani knjižnice

2016
78.932

2017
72.014

2018
81.277

2019
70.619

2020
90.098

27. Prikaz števila uporabnikov in števila prijav v brezžično omrežje Eduroam in Libroam po letih
Leto
Uporabniki
Prijave v omrežje

2016
767
22.011

2017
689
19.787

2018
688
28.079

2019
712
29.978

2020
485
37.552

2019
35.845
14.577
32.994
1.728
616
85.760

2020
54.756
19.867
50.266
3.105
778
128.772

28. Statistika uporabe digitaliziranega gradiva KIPP na portalu Kamra po letih
Ogledi
Digitalne zbirke
Novice
MME
Organizacije
Album Slovenije
SKUPAJ

2016
22.066
12.425
17.404
1.001
1.420
54.316

2017
32.495
31.060
28.474
1.346
2.280
95.655

2018
46.408
35.273
39.861
1.998
567
124.107

29. Statistika vseh vnosov gradiva KIPP na portal Kamra po letih
Vnos po vrstah gradiva
Digitalne zbirke
Novice
MME
Album Slovenije
Organizacije
SKUPAJ

2016
3
84
338
9
0
434

2017
3
84
229
2
0
318

2018
3
100
220
0
0
323

2019
3
84
233
0
1
321

2020
3
38
190
0
0
231

30. Prikaz uporabe digitaliziranega gradiva KIPP na dLib po letih
Vrsta gradiva
Gradivo KIPP v dLib skupaj
Novo gradivo KIPP v dLib
Ogled metapodatkov
Vpogled v vsebino
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2016
17.524
170
247.658
455.399

2017
17.936
412
128.983
275.236

2018
19.698
1.762
203.412
238.456

2019
19.820
126
352.955
72.360

2020
20.466
939
408.960
109.754

31. Prikaz statistik ogledov gradiva spletnega biografskega leksikona Spodnjepodravci.si oziroma Obrazislovenskihpokrajin.si po letih
Vrsta gradiva
Biografska gesla – vsa
Nova gesla
Ogledi portala v tekočem letu

2016
428
150
193.926

2017
467
39
238.976

2017
467
39
238.976

2018
476
9
260.839

2019
481
5
196.109

2020*
522
44
34.484

*Podatek zajema samo oglede v obdobju 22. 6.–31. 12. 2020, ko so Spodnjepodarvci že postali del leksikona Obrazi slovenskih pokrajin
32. Prikaz statistik ogledov v digitalne vsebine v primerjavi s klasičnimi transakcijami
Vrsta gradiva
dLib
Spodnjepodravci / Obrazislovenskihpokrajin
Kamra
Dobre knjige
Ogledi v spletne vsebine – SKUPAJ:
Delež od transakcij (v%)

2018
238.456
260.839
124.107
19.444
642.846
62,80

2019
72.360
196.109
85.760
46.715
400.944
37,56

2020
109.754
34.484
128.772
62.790
335.800
33,61

33. Prikaz statistik ogledov video vsebin portala YouTube KIPP
Vrsta videovsebine (posnetek)
Domoznanski večer v živo: Buci, Đeki in klavir
Cikel predavanj Na poti k sebi 2020 – Psihična travma
Cikel predavanj Na poti k sebi 2020 – Kako se psihična travma prenaša skozi generacije?
Cikel predavanj Na poti k sebi 2020 – Toksični odnosi
Cikel predavanj Na poti k sebi 2020 – Pravljica kot pomoč pri delu s psihološko travmo
ZLOMLJENA: virtualna fotografska razstava
Zaključek Bralne značke za odrasle 2020 z Avgustom Demšarjem
SKUPAJ:

Datum objave
17. 9. 2020
1. 10. 2020
15. 10. 2020
29. 10. 2020
9. 11. 2020
18. 11. 2020
3. 12. 2020
31. 12. 2020

Število ogledov na dan 31. 12. 2020
144
420
338
352
290
354
160
2.058
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PRILOGA 1: RAČUNOVODSKO POROČILO KIPP ZA LETO 2020
Knjižnica Ivana Potrča Ptuj (v nadaljevanju KIPP) je javni zavod s področja kulture, ki je bil
ustanovljen za opravljanje javne službe in dejavnosti, ki se opravlja na način in pod pogoji
kot javna služba oziroma za dejavnost v javnem interesu.
Splošne računovodske usmeritve
Poslovno leto v KIPP je bilo enako koledarskemu letu in je trajalo od 1. 1. 2020 do 31. 12.
2020.
Temeljni predpisi, ki predpisujejo vodenje računovodstva v KIPP Ptuj, so:
1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

11.

Zakon o računovodstvu (Ur. l. RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 - ZUE),
Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in
druge osebe javnega prava (Ur. l. RS, št. 112/09, 58/10,104/10, 104/11,97/12,
108/13, 94/14, 100/15, 84/16, 75/17, 82/18 in 79/19),
Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega
prava (Ur. l. RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 114/06 – ZUE, 138/06, 120/07, 112/09,
58/10, 97/12, 100/15, 75/17, 82/18),
Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih dolgoročnih sredstev in
opredmetenih (Ur. l. RS, št. 45/05 in spremembe),
Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in
druge osebe javnega prava (Ur. l. RS, št. 115/02 in spremembe),
Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu Zakona
o računovodstvu (Ur. l. RS, št. 118/03),
Slovenski računovodski standard 36 oziroma drugi slovenski računovodski
standardi, če je tako določeno,
Zakon o javnih financah (ZJF) (Ur. l. RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo,
14/13 – popr. , 101/13, 55/15 – ZfisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18),
Zakon za uravnoteženje javnih financ (ZUJF) (Ur. l. RS, št. 40/2012, 96/12 – ZPIZ 2, 104/12 – ZIPRS1314, 105/12, 25/13 – odl. US, 46/13 – ZIPRS1314-A, 56/13 –
ZŠtip-1, 63/13 – ZOsn-I, 63/13 – ZJAKRS-A, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPreC, 101/13-ZIPRS1415, 101/13 –ZDavNepr, 107/13 –odl.US, 85/14, 95/14, 24/15 –
odl.US, 90/15, 102/15, 63/16 –ZDoh-2R, 77/17 –ZMVN-1, 33/19 –ZMVN-1A
in 72/19),
Kolektivna pogodba za kulturne dejavnosti RS (Ur. l. RS, št.
45/94, 45/94, 39/96, 39/99 –ZMPUPR, 82/99, 102/00, 52/01, 64/01, 43/06 –
ZKolP, 60/08, 32/09, 32/09, 40/12, 46/13, 106/15, 46/17, 2/17 – popr. in 80/18),
Kolektivna pogodba za javni sektor (KPJS) (Ur. l. RS, št.
57/2008, 23/09, 91/09, 89/10, 89/10, 40/12, 46/13, 95/14, 91/15, 21/17, 46/17, 69/
17 in 80/18).

Osnove za izkazovanje računovodskih izkazov
Podatki v računovodskem izkazu temeljijo na knjigovodskih listinah in poslovnih knjigah,
vodenih v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi in zgoraj navedenimi predpisi.
Upoštevane so temeljne računovodske predpostavke: časovna neomejenost poslovanja,
dosledna stanovitnost in nastanek poslovnega dogodka.
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Pri računovodskih usmeritvah pa so upoštevana osnovna računovodska načela: previdnost,
prednost vsebine pred obliko in pomembnost.

BILANCA STANJA

2020

2019

1.983.874

2.093.220

1.983.874
1.983.874

2.093.220
2.680
2.090.540

187.141
779

142.303
758

98.181
0
0
83.472
4.709

70.943
63
400
65.176
93
4.870

2.171.015

2.235.523

OBVEZNOSTI DO VIROV SKUPAJ

198.369

139.988

A) Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve
- kratkoročne obveznosti do zaposlenih
- kratkoročne obveznosti do dobaviteljev
- kratkoročne obveznosti iz poslovanja
- kratkoročne obveznosti do uporabnikov
- pasivne časovne razmejitve

198,369
62.160
49.104
9.856
396
76.853

139.988
73.627
23.592
12.938
254
29.217

B) Lastni viri in dolgoročne obveznosti
- dolgoročne pasivne časovne razmejitve
- obveznosti za opred. in neopred. osnovna sredstva
- presežek prihodkov nad odhodki

1.972.646
160.183
1.810.693
1.770

2.095.535
174.783
1.918.436
2.316

PASIVA SKUPAJ

2.171.015

2.235.523

SREDSTVA
A) Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju
- neopredmetena dolgoročna sredstva
- opredmetena osnovna sredstva
B) Kratkoročna sredstva
- denarna sredstva v blagajni

- dobroimetje pri bankah
- kratkoročne terjatve do kupcev
- dani predujmi
- kratkoročne terjatve do uporabnikov
- druge kratkoročne terjatve
- aktivne časovne razmejitve
AKTIVA SKUPAJ
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POJASNILA K BILANCI STANJA
Bilanca stanja vsebuje podatke o stanju sredstev in obveznosti do virov sredstev na dan 31.
12. tekočega leta in 31.12. predhodnega leta.

I) SREDSTVA
A) Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju
V poslovnih knjigah se za neopredmetena dolgoročna sredstva in opredmetena osnovna
sredstva izkazujejo posebej nabavne vrednosti in posebej popravki vrednosti kot kumulativni
odpis, ki je posledica amortiziranja. V izkazu stanja so ta sredstva izkazana po neodpisani
vrednosti, ki predstavlja razliko med nabavno in odpisano vrednostjo.
Neodpisana vrednost neopredmetenih osnovnih sredstev in opredmetenih osnovnih
sredstev na dan 31. 12. 2020 znaša 1.972.646 €.
B) Kratkoročna sredstva
Denarna sredstva v blagajni so usklajena s sklepom o višini blagajniškega maksimuma, ki
znaša 779,15 €. Dobroimetje pri banki oziroma na žiro računu je imel zavod na dan 31. 12.
2020 v višini 90.181,45 €.
Kratkoročne terjatve do uporabnikov so terjatve do občin v skladu s pogodbami o
sofinanciranju dejavnosti, katerih je na dan 31. 12. 2020 bilo 83.472,42 €.
Druge kratkoročne terjatve v višini 3.350,26€ so terjatve do ZZZS refundacije boleznin in
ZRSZ refundacije za odrejeno karanteno, in višja sila (zaprtje vrtcev in šol).
Aktivne časovne razmejitve 1.359,38 € so kratkoročno odloženi stroški (odhodki) in
vsebujejo zneske, ki ob nastanku še ne bremenijo dejavnosti zavoda in še ne vplivajo na
poslovni izid zavoda (zavarovalne premije ter naročnine).

II) OBVEZNOSTI
A) Kratkoročne obveznosti
Kratkoročne obveznosti do zaposlenih v znesku 62.159,60 € so obveznosti za plače
december 2020, ki bodo poravnane 5. 1.2021.
Za kratkoročne obveznosti do dobaviteljev 49.104.59 € velja, da bodo poravnane tekom
januarja in februarja 2021, odvisno od roka zapadlosti plačila. Kratkoročne obveznosti iz
poslovanja za dohodnino, prispevke in druge prejemke so znašale 9.855,98 €.
Kratkoročne obveznosti do uporabnikov so obveznosti do drugih knjižnic za izposojene
knjige v znesku 396,50 €. Kratkoročne pasivne časovne razmejitve 76.853,04 € so sredstva,
ki se prenašajo v naslednje leto. To so še ne zapadli računi za plačilo knjižničnega gradiva
v znesku 36.582,30 €. Uspešnost iz prodaje blaga in storitev na trgu 10.513,40 €.
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V letu 2020 je bila razglašena epidemija nalezljive bolezni Covid 19, za katero nam na
podlagi 123. čl. ZIUOPDVE, in 11.točka prvega odstavka 39. člena Kolektivne pogodbe za
javni sektor, v drugem valu epidemije, pripada dodatek za delo v rizičnih razmerah za čas
od 19.10. 2020 do konca trajanje epidemije. Ker je knjižnica v tem času obratovala,
zaposlenim pripada dodatek v znesku 20.492,60 €. Poravnan bo pri plači za februar,21. V
letu 2020, se je pričela izplačevati redna delovna uspešnost, katera za zadnje trimesečje
leta znaša 3.517,98 € in bo poravnana 5.2.2021.

B) Obveznosti za sredstva, prejeta v upravljanje
KIPP ima obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje
Obveznosti za sredstva, prejeta v upravljanje

Znesek (v €)

Ministrstvo za Kulturo
MO Ptuj
Presežek prihodkov
SKUPAJ:

148.933,44
1.821.943,11
1.770,54
1.972.647,08

Osnovna sredstva in amortizacija
Amortizacija se obračunava od nabavne vrednosti opredmetenih in neopredmetenih
osnovnih sredstev do njihovega popolnega odpisa. Osnovna sredstva se amortizirajo
posamično. Uporablja se enakomerni časovni obračun amortizacije. Osnovna sredstva
kulturnega, umetniškega in zgodovinskega pomena se ne amortizirajo.
Drobni inventar, z dobo uporabnosti nad enim letom in vrednostjo nad 100 € in pod 500 €,
se odpiše enkratno v celoti ob nabavi (sem sodi tudi knjižnično gradivo). Drobni inventar, z
dobo uporabnosti nad enim letom in vrednostjo pod 100 €, se knjiži direktno na material in
ob prenosu v uporabo na stroške. Za ta drobni inventar imamo zagotovljeno izven
knjigovodsko količinsko evidenco.
Za osnovna sredstva je rok odpisa določen s stopnjami rednega odpisa, v letu 2020 veljajo
naslednje stopnje
Naziv osnovnega sredstva
Zgradbe
Pohištvo
Druga oprema
Avtobus – bibliobus
Osebna vozila
Oprema za ogrevanje, ventilacijo in vzdrževanje prostorov
Ostala oprema
Računalniki
Druga računalniška oprema
Neopredmetena sredstva – programska oprema
Ostale pravice
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Letna stopnja odpisa
3%
12 %
20 %
14 %
12,50 %
20 %
20 %
50 %
25 %
20 %
10 %

Pri obračunu amortizacije je bilo upoštevano navodilo o načinu in stopnjah rednega odpisa
neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev. V letu 2020 je
celotna amortizacija znašala 192.079,02 €.
Nakup knjižničnega gradiva je bil v letu 2020 osnovni vir pridobivanja in dopolnjevanja
knjižničnega gradiva poleg prejetih darov in obveznih izvodov.
V letu 2020 smo prejeli 244.732,00 € za nakup gradiva. Skupaj s prenesenimi sredstvi iz
leta 2019 v višini 11.230,79 €, je bil znesek razpoložljivih finančnih sredstev v višini
255.962,79 €. V leto 2021 prenašamo 36.582,30 €.
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POGODBE 2020
Po področjih
dela

Kriterij delitve

Občina

Št.
prebival.

75,12% MOPtuj
24.88% skupni

Po številu
prebivalcev

Po številu
prebivalcev

SKUPAJ

SKUPAJ

Strošek
dela
knjižnica

Delež
občine

Bus
strošek
dela

Delež
občine

Splošni
stroški

Delež
občine

Progr.
stroški

Delež
občine

Strošek
bus

Delež
občine

1+3+5+7+9

Delež
občine

Knjige in
period.

Delež
občine

11+13

Glavarina

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

REBALANS - zaprtje KIPP
od 13.3. – 30.4.2020
(COVID – 19)

11

13

POGODBE 30.9.2020

A
(11+13)

11*

13*

B
(11*+13*)

C
(A - B)

CIRKULANE

2.361

14.627

1,96%

2.520

3,44%

1.680

1,28%

1.927

3,44%

372

4,05%

21.126

2,05%

5.907

3,44%

27.033

11,45 €

21.126

5.907

27.033

11,45

21.709

5907

27.616

11,70

-583

DESTRNIK

2.613

16.188

2,17%

2.790

3,81%

1.859

1,41%

2.132

3,80%

412

4,49%

23.381

2,27%

6.538

3,81%

29.919

11,45 €

23.381

6538

29.919

11,45

24.026

6538

30.564

11,70

-645

DORNAVA

2.677

16.585

2,23%

2.857

3,90%

1.905

1,45%

2.184

3,89%

423

4,61%

23.954

2,32%

6.698

3,90%

30.652

11,45 €

23.954

6.698

30.652

11,45

24.614

6.698

31.312

11,70

-660

GORIŠNICA

4.008

24.832

3,33%

4.278

5,84%

2.852

2,17%

3.270

5,83%

632

6,88%

35.864

3,48%

10.028

5,84%

45.892

11,45 €

35.864

10.028

45.892

11,45

36.852

10.028

46.880

11,70

-988

HAJDINA

3.842

23.802

3,19%

4.100

5,60%

2.734

2,08%

3.134

5,59%

608

6,62%

34.378

3,34%

9.613

5,60%

43.991

11,45 €

34.378

9.613

43.991

11,45

35.326

9.613

44.939

11,70

-948

JURŠINCI

2.390

14.808

1,99%

2.551

3,48%

1.700

1,29%

1.950

3,48%

377

4,11%

21.386

2,07%

5.980

3,48%

27.366

11,45 €

21.386

5.980

27.366

11,45

21.975

5.980

27.955

11,70

-589

KIDRIČEVO

6.564

40.944

5,46%

7.006

9,56%

4.535

3,44%

5.199

9,27%

971

10,58%

58.655

5,69%

16.423

9,56%

75.078

11,45 €

58.655

16.423

75.078

11,45

60.354

16.423

76.777

11,70

-1.699

MAJŠPERK

4.080

25.450

3,39%

4.356

5,94%

2.868

2,18%

3.288

5,86%

603

6,57%

36.565

3,55%

10.208

5,94%

46.773

11,45 €

36.565

10.208

46.773

11,45

37.514

10.208

47.723

11,70

-949

MARKOVCI

4.101

25.406

3,41%

4.377

5,97%

2.920

2,22%

3.345

5,96%

647

7,05%

36.695

3,56%

10.261

5,97%

46.956

11,45 €

36.695

10.261

46.956

11,45

37.707

10.261

47.968

11,70

-1.012

PODLEHNIK

1.823

11.294

1,52%

1.946

2,66%

1.297

0,98%

1.487

2,65%

288

3,14%

16.312

1,58%

4.561

2,66%

20.873

11,45 €

16.312

4.561

20.873

11,45

16.762

4.561

21.323

11,70

-450

22.886

478.085

62,28%

25.380

33,90%

99.638

75,12%

19.411

33,90%

2.181

23,76%

624.696

60,61%

58.222

33,90%

683.652

29,87 €

624.696

58.222

683.652

29,87

624.696

58.222

682.918

29,84

734

SV. ANDRAŽ

1.218

7.547

1,01%

1.299

1,77%

867

0,66%

994

1,77%

192

2,09%

10.899

1,06%

3.047

1,77%

13.946

11,45 €

10.899

3.047

13.946

11,45

11.199

3.047

14.247

11,70

-300

TRNOVSKA

1.376

8.524

1,14%

1.468

2,00%

980

0,74%

1.123

2,00%

217

2,36%

12.312

1,19%

3.443

2,00%

15.755

11,45 €

12.312

3.443

15.755

11,45

12.652

3.443

16.095

11,70

-340

VIDEM

5.580

34.806

4,64%

5.956

8,13%

3.923

2,98%

4.419

7,88%

825

8,99%

49.929

4,84%

13.961

8,13%

63.890

11,45 €

49.929

13.961

63.890

11,45

51.306

13.961

65.268

11,70

-1.377

ZAVRČ

1.426

8.834

1,19%

1.521

2,08%

1.016

0,77%

1.163

2,07%

226

2,46%

12.760

1,24%

3.568

2,08%

16.328

11,45 €

12.760

3.568

16.328

11,45

13.112

3.568

16.679

11,70

-352

ŽETALE

1.314

8.140

1,09%

1.402

1,91%

936

0,71%

1.072

1,91%

207

2,25%

11.757

1,14%

3.288

1,91%

15.045

11,45 €

11.757

3.288

15.045

11,45

12.082

3.288

15.369

11,70

-325

SKUPAJ:

68.259

759.872

100%

73.807

100%

131.710

100%

56.098

100%

9.181

100%

1.030.669

100%

171.746

100%

1.202.415

1.030.669

171.746

1.202.415

1.041.886

171.746

1.213.632

MO PTUJ

MK-OOK

60.000

KOHEZIJSKI
SKLAD

30.000

3.979

8.000

30.000

MKGRADIVO

57.785

JAVNA DELA

13.664

LASTNI
PRIH.

25.000

VSI SKUPAJ

71.979

888.536

13.664
40.000
73.807

131.710

100.077

65.000
9.181

1.030.669

179.746
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1.440.843

-10.483

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV
DOLOČENIH UPORABNIKOV
KNJIŽNICE IVANA POTRČA PTUJ 1.1.2020 - 31.12.2020

IZKAZ POSLOVNEGA
USPEHA

1

2

3

Realizacija
2020

Uskl fin. plan

Realizacija
2019

2020

Indeks 1/2

Indeks1/3

PRIHODKI
PRIHODKI OBČIN

1.203.149

1.202.415

1.144.670

100,06

105,04

683.652

682.918

638.459

100,11

106,96

Cirkulane

27.033

27.033

25.928

100,00

104,26

Destrnik

29.919

29.919

28.497

100,00

104,99

Dornava

30.652

30.652

32.192

100,00

95,22

Gorišnica

45.892

45.892

44.912

100,00

102,18

Hajdina

43.991

43.991

41.788

100,00

105,27

Juršinci

27.366

27.366

26.502

100,00

103,26

Kidričevo

75.078

75.078

71.971

100,00

104,32

Majšperk

46.773

46.773

44.867

100,00

104,25

Markovci

46.956

46.956

44.621

100,00

105,23

Podlehnik

20.873

20.873

20.810

100,00

100,30

Sveti Andraž

13.946

13.946

12.912

100,00

108,01

Trnovska vas

15.755

15.755

15.231

100,00

103,44

Videm

63.890

63.890

61.793

100,00

103,39

Zavrč

16.328

16.328

19.726

100,00

82,77

Žetale

15.045

15.045

14.461

100,00

104,04

Ptuj

SREDSTVA OBČIN ZA
NAKUP BIBLIOBUSA
INVESTICIJA

68.873

JAVNA DELA OBČINE

5.918

5.918

Javna dela občine
JAVNA DELA ZAVOD
ZA ZAPOSLOVANJE
Javna dela Zavod za
zaposlovanje

5.918

5.918

7.674

8.198

7.674

8.198

129.764

129.764

111.463

100

116,42

Sredstva MK za OOK
Sredstva MK za knjižno
gradivo

71.979

71.979

65.376

100

110,10

57.785

57.785

46.087

100

125,38

LASTNI PRIHODKI

53.680

65.000

64.735

82,58

82,92

Prihodki od fotokopij

302

877

874

34,44

34,55

Prihodki od članarin

33.329

39.557

39.399

84,26

84,59

9.700

12.296

12.247

78,89

79,20

SREDSTVA MK ZA
PROJEKTE

Prihodki od opominov
106

100,00

93,61

Prihodki od zamudnin

5.777

9.847

9.808

58,67

58,90

777

846

843

91,84

92,17

Prihodki od članskih
izkaznic

2

25

42

8,00

4,76

Prihodki od prodaje
materiala

3.793

1.552

1.522

244,39

249,21

IZREDNI PRIHODKI

16.217

29.548

36.417

54,88

44,53

PČR-Pasivne čas.
razmejitve

16.217

29.548

36.417

54,88

44,53

1.383.968

1.381.747

1.357.285

100,16

101,97

Prihodki od medknjižnične
izposoje

Prihodki od prodaje
Gratae Posteritati

PRIHODKI SKUPAJ

ODHODKI

PLAČE IN OSEBNI
PREJEMKI

1
Realizacija
2020

2

3

Uskl fin. plan

Realizacija
2019

2020

Indeks
1/2

Indeks
1/3

929.692

972.248

837.360

95,62

111,03

710.592

738.870

650.347

96,09

106,98

Bruto plače javna dela

10.319

10.875

Regres redno zaposleni in
javna dela

32.661

32.782

29.475

99,63

110,81

Prevoz na delo redno
zaposlenih

11.199

14.435

11.519

77,58

97,22

Prehrana redno
zaposlenih

26.847

32.097

27.035

83,64

99,30

Jubilejne nagrade /
odpravnine

11.668

11.961

1.155

97,55

Prehrana javna dela

712

788

0

90,36

Prevoz javna dela

433

548

0

79,01

109.890

115.220

104.954

95,37

1.812

1.590

0

113,96

13.558

13.082

12.875

103,64

105,30

127.568

129.378

137.437

98,60

92,82

3.324

3.105

2.720

107,05

122,21

Stroški ogrevanja

19.393

28.210

24.955

68,75

77,71

Električna energija

9.026

12.302

11.700

73,37

77,15

Bruto plače redno
zaposleni

Prispevki redno
zaposlenih
Prispevki javna dela
Premije KAD
SPLOŠNI MATERIALNI
STROŠKI
Voda, odvoz smeti,
komunalne storitve

107

94,89

104,70

Stroški vzdrževanja
objekta

25.482

7.500

21.605

339,76

117,94

5.615

4.992

4.900

112,48

114,59

41.571

44.061

47.100

94,35

88,26

7.327

7.825

7.950

93,64

92,16

3.281

3.273

3.273

100,24

100,24

9.264

8.200

4.847

112,98

191,13

Prog. oprema za rač. in
izdelava spletne strani

3.285

9.910

8.387

33,15

39,17

PROGRAMSKI
MATERIALNI STROŠKI

85.278

91.400

111.903

93,30

76,21

Poštnina, telefon

8.026

9.400

8.700

85,38

92,25

Stroški prireditev

2.634

7.200

12.324

36,58

21,37

Oprema knjižnega
gradiva (folije, nalepke, )

7.029

7.000

6.100

100,41

115,23

21.890

15.500

18.771

141,23

116,62

Vzdrževanje računalnikov
in kom. opreme

7.245

8.000

8.466

90,56

85,58

Strokovno izobraževanje

1.588

6.500

6.156

24,43

25,80

Dnevnice, potni stroški,
kilometrine

884

2.500

2.550

35,36

34,67

Študentsko delo in
avtorski honorar

150

1.000

1.500

15,00

10,00

Drugi stroški

8.700

9.100

8.800

95,60

98,86

Stroški publikacij,
prevajalske storitve

1.387

1.200

12.830

115,58

10,81

16.629

17.000

16.915

97,82

98,31

5.201

0,00

103,00

Varovanje objekta
Storitve čiščenja
Zavarovanje vozil in
opreme
Stavbno zemljišče
Čistilni material, razkužila,
zaščitne maske in zaščit.
sredstva Covid 19

Dostop do elektronskih
virov-baze

Stroški serijskih publikacij
Restavriranje knjig

5.357

Stroški digitalizacije

3.759

7.000

3.590

53,70

104,71

10.271

8.786

18.390

116,90

55,851

197.577

197.031

211.677

100,00

93,34

9.500

10.594

98,389

88,229

26.596

30.847

147,32

127,01

AMORTIZACIJA
KNJIŽNIČNO GRADIVO
DELOVANJE
BIBLIOBUSA
INVESTICIJSKI
ODHODKI
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9.348

39.180

INVESTICIJSKI
ODHODKI NAKUP
BIBLIOBUSA

ODHODKI SKUPAJ

PRESEŽEK
PRIHODKOV NAD
ODHODKI:

82.144

1.382.197

1.381.747

1.358.208

1.771

Pojasnila prihodki
Celotni prihodek skupaj je dosegel 1.383.966,94 €. V strukturi prihodkov so najvišji prihodki
občin. S prihodki Ministrstva za kulturo za javne pozive (območnost) so bili pokriti izdatki za
plače in osebne prejemke, digitalizacijo, nakup e-virov in poštnih stroškov za medknjižnično
izposojo na OOK.

Pojasnila odhodki
Skupni odhodki dosegajo1.382.196,40 €.
Pojasnila stroški dela
Stroški dela so v letu 2020 za 34 zaposlenih znašali 929.691,75 € in predstavljajo v strukturi
vseh odhodkov 67,26 %. Pri tem moramo upoštevati da je leto 2020 zaznamovala epidemija
in je bil izplačan dodatek za delo v rizičnih razmerah. Prav tako se je s 1.7.2020 sprostilo
izplačilo redne delovne uspešnosti. Posledica tega so nekoliko višja izplačila.
Pojasnila k stroškom materiala in storitev
Material se evidentira direktno na stroške, ker v knjižnici ni potrebe po organizirani skladiščni
službi. Material se nabavlja na osnovi mesečnih pisnih potreb posameznih oddelkov in
odobritve vodstva.
Že nekaj let so v strukturi odhodkov najvišji izdatki za storitve čiščenja poslovnih prostorov
stavbe ter stroški ogrevanja in električne energije, kar je primerljivo z letom poprej.

Davek od dohodka iz dejavnosti za leto 2020
Obveznost za davek iz dohodka iz dejavnosti za leto 2020 ni nastala. Med nepridobitne
prihodke smo upoštevali prihodke občin in Ministrstva za kulturo.
Med pridobitnimi prihodki pa so upoštevani celotni prihodki iz prodaje blaga in storitev na
trgu.
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Kot davčno olajšavo smo upoštevali zaposlitev invalida. Zaradi priznanih olajšav, obveznost
za davek od dohodka ni nastala.
Fiskalno pravilo – izračun presežka
Javni zavod izračunava presežek po fiskalnem pravilu.
Javni zavod mora od presežka prihodkov nad odhodki po načelu denarnega toka odšteti
vse kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve (konte skupin 20, 21, 22, 23, 24,
25, 26 in 29), vse dolgoročne pasivne časovne razmejitve ter dolgoročne finančne in
poslovne obveznosti (konte skupin 92, 96 in 97) in neporabljeno obveznost do virov
sredstev, ki predstavlja neporabljena sredstva za investicije (konto podskupine 980 minus
konti skupin od 00 do 05). Ob tem zmanjšanju presežek prihodkov po fiskalnem pravilu, ni
bil ugotovljen.

POSLOVNI IZID
Razlika med prihodki in odhodki je pozitivna in znaša 1.770,54 €.
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NABAVA OSNOVNIH SREDSTEV V LETU 2020
Nabavljena je bila naslednja oprema v skupni vrednosti 52.863,10 €

Znesek (v €)

Oprema
OSEBNI RAČUNALNIK ANNI PF7
OSEBNI RAČUNALNIK ANNI PF7
OSEBNI RAČUNALNIK ANNI PF7

583,29
588,59
621,29
329,40
329,40
224,48
423,00
423,68
863,00
863,00
2.450,00
4.290,79
1.699,84
604,13
3.702,70
14.992,58
1.483,55
4.392,00
3.278,01
3.897,62
3.420,00
1.120,00
2.282,75

TISKALNIK ČRTNE KODE ZEBRA GK420
TISKALNIK ČRTNE KODE ZEBRA GK420
OFFICE PROPLUS 2019 SNGL OLP
STIKALO LINSYS
STIKALO LINSYS
VIDEO KAMERA SONY FDR-AX43B S STOJALOM
VIDEO KAMERA SONY FDR-AX43B S STOJALOM

FOTOAPARAT NIKON Z6II
OZVOČENJE ZA PRIREDITVE
ZVOČNIKI ELEKTRO VOICE200W
KLIMA MSZ/MUZ MITSUBISHI
TENDA DOLŽINE 3M
TALNA TEKSTILNA OBLOGA
STENSKE OBLOGE ZA LEPLENJE PLAKATOV
KNJIŽNA OMARA
VISEČA OMARA FURNIR OREH 2X
ODPRTA OMARA FURNIR OREH 4X
PISALNA MIZA S PREDALI IN OMARICO
KNJIŽNI REGAL NA KOLESIH 2X
KOVINSKI REGAL IN POLICE Z VEZNIMI ČLENI

Oprema je bila nabavljena iz načrtovanih lastnih sredstev, ter sredstev Mestne Občine Ptuj,
vseh občin ustanoviteljic in pogodbenic.
Številka: 120 / 2021
Na Ptuju, 22.2.2021
Računovodsko poročilo pripravila:
Biserka Ciglar

V. d. direktorice:
Milena Doberšek

Žig
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PRILOGA 2: SKLEP SVETA ZAVODA KIPP

112

